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Cíle programu Včasná pomoc dětem a priorita Služby rané péče
Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti (NrOS), financovaný 
z prostředků The VEluX Foundations. zaměřený je na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 
osmnácti let věku v České republice. Podporu z tohoto programu získaly pro období 2015–2016 nestátní 
neziskové organizace ve dvou prioritních oblastech: I. Služby rané péče, II. krizová pomoc, krizová centra.  
Na základě veřejného výběrového řízení bylo na konci roku 2014 podpořeno 21 projektů neziskových organizací 
se zaměřením na pomoc dětem v obou prioritních oblastech celkovou částkou 520 000 Eur. V oblasti Služby 
rané péče jde o 11 organizací s působností po celé České republice, podpořených celkovou částkou 265 638 Eur.

Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat 
v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umísťování takto 
ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění 
tohoto cíle. záměrem programu bylo rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí, posílit kapacitu poskytovatelů 
služeb v prioritních oblastech, posílit odbornost poskytovatelů a podpořit spolupráci napříč specializovanými 
institucemi.

Priorita Služby rané péče
Cílová skupina: dítě raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, 
pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení 
dítěte.

Celkový cíl priority
  Zvýšit dostupnost služeb rané péče, tj. zvýšit počet rodin využívajících této služby.
  Posílit poskytovatele rané péče – umožnit navýšení jejich kapacity.
  Podpořit, případně rozšířit síť služby tam, kde mají nejvíce potenciálních a neuspokojených zájemců o službu 

(kterým z kapacitních důvodů nemohou vyhovět stávající poskytovatelé nebo v místech, kde neexistují) – jde 
o služby pro rodiny dětí se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením.

  Podpořit programy zaměřené na spolupráci s institucemi prvního kontaktu a péče o ohrožené děti – odbory 
sociálních služeb, neonatologická oddělení v porodnicích, pediatry a specializované odborníky v oblasti lékařské 
péče, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče a střediska pro náhradní rodinnou péči.

  Poskytnout podporu pro vzdělávání a zvyšování odbornosti poskytovatelů služeb.

Organizace podpořené v programu Včasná pomoc dětem byly vybrány na základě veřejného výběrového řízení. 
Dne 7. 11. 2014 byl ukončen příjem žádostí nestátních neziskových organizací ucházejících se o podporu 
z programu – do uzávěrky bylo předloženo celkem 42 žádostí (z toho 25 pro prioritu Služby rané péče).  
Dne 3. 12. 2014 zasedla v sídle NROS hodnoticí komise pro prioritní oblast Služby rané péče. Konečné schválení 
vybraných projektů z obou prioritních oblastí se uskutečnilo na zasedání Správní rady NROS dne 10. 12. 2014.

Od 1. ledna 2015 do 31. 12. 2016 realizují organizace, které byly podřeny v rámci veřejného výběrového řízení 
v programu Včasná pomoc dětem, svoje projekty. Přehled podpořených projektů, jejich anotace a informace 
o organizacích naleznete níže v této publikaci a také na www.nros.cz.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NrOS)
Nadace rozvoje občanské společnosti byla založena roku 1993 a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace 
v České republice. Od svého založení podpořila více než 6 000 projektů. NROS se zaměřuje především na projekty, 
které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva, přispívají ke vzájemnému soužití 
a toleranci nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou 
pro NROS děti a mladí lidé, které podporuje v rámci specifických programů – mimo jiné prostřednictvím charitativní 
sbírky Pomozte dětem či programu Včasná pomoc dětem.

The VEluX Foundations
The VELUX Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a VELUX 
FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. 
Posláním této společnosti, a potažmo i jejích nadací, je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí 
do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblast sociální, kulturní, životní 
prostředí a trvalé udržitelnosti.

Program Včasná Pomoc dětem
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Kulaté stoly pořádané v rámci priority Služby rané péče

V rámci programu Včasná pomoc dětem NROS realizovala v letech 2015–2016 několik kulatých stolů zabývajících se 
nejpalčivějšími problémy, které se týkají nastavení služeb rané péče v České republice. Pracovníci rané péče často 
působí vedle sebe a řeší stejná zadání, ale nevědí o sobě. Proto podpořené organizace ocenily možnost setkávat 
se v rámci kulatých stolů, kde mohou sdílet svoje know-how, příklady dobré praxe, společně hledat cesty k řešení 
různých problémů, vyměňovat si cenné zkušenosti mezi sebou i s přizvanými odborníky. 

NROS se díky vybudované pozici a dlouholeté podpoře občanského sektoru a nestátních neziskových organizací daří 
na tato setkání zvát zástupce různých státní institucí. Zástupci neziskového světa tak mají možnost setkat se s nimi, 
promluvit si na neutrální půdě a společně hledat stanoviska k problémům, které řeší.

Problémy v oblasti služeb rané péče definované na kulatých stolech

I. Dostupnost služeb – souvisí s financemi, ale také s informovaností. Rodiny nejsou informovány o službách rané 
péče a o tom, že není třeba mít žádný „poukaz“ pro vyhledání služeb rané péče. Často se jim tak nedostává pomoci 
v době, kdy ji potřebují (musí na ni čekat). Problémem je také nedostatečná kapacita služeb rané péče v některých 
regionech České republiky.

kulaté stoly v roce 2015 v prioritě Služby rané péče: 

  20. února (Praha, NrOS) – společný kulatý stůl obou priorit s cílem definovat hlavní problémy a sestavit situační 
mapy v jednotlivých oblastech. 
Za odbornou veřejnost se kulatého stolu účastnili: Zora Dušková (Dětské krizové centrum), Terezie Hradilková 
(Centrum podpory transformace o.p.s.), Eva Košatková (MPSV), Pavel Navrátil (FSS MU Brno), Pavla Skalová 
(Raná péče Diakonie Stodůlky), Radek Suda (MPSV) a Elena Turnovská (spoluzakladatelka o.s. Dům tří přání)

  23. března (Praha, NrOS) – s cílem vydefinovat problematická témata v obou oblastech (bez účasti odborníků)

  30. září (Brno, Administrativní a školicí centrum Cejl) – s cílem zabývat se otázkou financování v oblasti 
služeb rané péče a představit financování sociálních služeb v jednotlivých krajích ČR. 
Za účasti zástupců krajů: Jihomoravský kraj – Ing. Petra Šustrová, Královéhradecký kraj – Ing. Jiří Zeman, 
Olomoucký kraj – Mgr. Hana Bodnarová, Ústecký kraj – Mgr. Ivana Vlasáková, Ing. Petra Steklá, Bc. Jana 
Čermáková.

kulaté stoly v roce 2016 v prioritě Služby rané péče:

  22. března (Praha, sídlo NrOS) – s cílem představit příklady dobré praxe v oblasti interdisciplinární spolupráce. 
S odbornými příspěvky vystoupili Jitka Barlová ze SPRP Praha, Josef Svoboda z organizace DOTYK II 
a Pavla Fialová z Dětského centra komplexní péče Demosthenes. 

  25. října (Praha, sídlo NrOS) – s cílem informovat zástupce podpořených organizací o připravované novele 
zákona o sociálních službách a závěrečné etapě programu Včasná pomoc dětem

  Podrobné informace týkající se novinek v novele zákona přítomným podali Ing. Linda Maršíková 
a Mgr. Jan Vrbický z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
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•  Služba není nároková – všeobecný názor, že by nároková být měla. Mělo by jít o nárok, ale ne o povinnost – některé 
rodiny situaci zvládají a nepotřebují sociální službu.

•  Navyšování kapacity služby rané péče nereaguje dostatečně rychle na vzniklou potřebnost, trvá minimálně rok, což 
vede ke zpoždění vstupu klienta do služby.

•  Data z výzkumů jsou někdy pro ranou péči kontraproduktivní, jelikož není stanovena metodika, kolik dětí v populaci 
se rodí s daným postižením. Od toho se odvíjí tlak na to, aby byla pro tyto děti dostatečná kapacita. Výzkumy se 
někdy ptají na potřebnost služby – to, že bude člověk potřebovat pečovatelské služby ve stáří, je předvídatelné, ale 
potřebnost služeb rané péče není dopředu známá, tudíž lidé po ní předem nevolají, což je vykládáno tak, že tato 
služba není potřeba. Poskytovatelé rané péče v některých krajích přitom nejsou při zadávání dotazováni  
a zapojováni.

II. Informovanost – nízká informovanost 
o službách rané péče nejen u veřejnosti, ale 
i u odborníků. Rodiny se o rané péči nedozvídají 
včas. Není u nás dostatečná analýza rané péče, 
která je často vnímána jako péče pro děti, přitom 
se jedná o komplexní práci s rodinou.

•  Stále převládá neinformovanost veřejnosti, 
a to i té, která by službu potřebovala. Tato 
neinformovanost je dána také neosvíceností 
neonatologů a pediatrů.

•  Neonatologové někdy vědomě neinformují 
rodiče o postižení jejich dítěte a službách rané 
péče – nechtějí rodiče „traumatizovat“ a také 
mají své výkazy, kde jsou tyto děti brány jako ty, 
které se lékařům „nepovedly“, takže si tím uměle vylepšují statistiky. Pediatři často nemají čas podávat informace  
a vnímají situaci tak, že oni své vyřešili. Organizace se na druhou stranu shodují, že spousta poučených lékařů 
ranou péči již doporučuje.

•  S ranou péčí by se měli seznamovat již studenti medicíny.

•  Mělo by také dojít k zavedení screeningových vyšetření – povinná jsou jen u některých smyslů (například u zraku).

•  Problém je také v tom, že organizace poskytující služby rané péče by rády lépe informovaly lékaře, odborníky  
i veřejnost, ale dotace dovolují jen malé procento na nepřímou činnost, tedy na práci koordinátora. Poradci konají 
svou práci v rodinách, jejich depistáže jsou na úkor práce s rodinou. Je to časově velmi náročné.

III. Vzdělávání (vymezení oboru, profesí) – je zajišťováno nestátními neziskovými organizacemi. Pregraduální příprava 
(obor speciální pedagogika) nereaguje na potřeby praxe. Není jasně vymezena role sociálního pracovníka a poradkyně 
rané péče.

•  Rané péče by měly být specializovány na jeden typ postižení – práce s různými cílovými skupinami je velice 
rozdílná.

•  Problematická je nedostatečná kvalifikovanost zdravotníků pro děti s poruchami autistického spektra (PAS), z čeho 
plyne i pozdní diagnóza; chybí propracovaný systém screeningu. V současnosti je kapacita pro klienty s PAS 
nedostatečná.

Co také zaznělo v diskuzích:

Co také zaznělo v diskuzích:

Co také zaznělo v diskuzích:
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IV. Mezioborovost – raná péče je typicky mezioborová služba, ale chybí u nás návaznost na další služby. Rezortní 
prostředí nedovoluje flexibilitu služby. Organizace vnímají nedostatečné provázání systému zdravotnictví, sociálních 
věcí a ochrany rodiny a sociálních služeb. 
 

•  Mezirezortní nekoordinovanost ústí i v názor, že služby poradců rané péče nejsou třeba, když tu máme speciální 
pedagogy.

V. Financování – neexistence „oprávněné žádosti“, která by prostřednictvím rodiny přinesla prostředky na 
poskytování služby (dostupnost je pak závislá na schopnosti poskytovatele fundraisovat). Finanční prostředky nejsou 
směřovány na výsledek, ale na výstup (kontakt s klientem, intervence).

•  Síťování služeb – kraje leckdy nevědí, jaké služby už jsou na jejich území poskytovány, a zakládají služby nové. 
Služby by o sobě měly vědět, a když je potřeba, odkazovat na sebe klienty.

•  Poskytovatelé služeb silně vnímají nejistotu 
financování (každý z 14 krajů ČR má svou 
vlastní politiku financování rané péče, různé 
formuláře a podmínky). Tato situace je obzvlášť 
obtížná pro poskytovatele rané péče, kteří 
fungují napříč kraji. 

•  MPSV převedlo financování rané péče na 
kraje, ale nestanovilo obecný rámec, který by 
upravoval hlavní aspekty. Podmínky by měly 
být stejné, rozdíl by měl být pouze v počtu 
podpořených rodin (je nutné stanovit podle 
statisticky daného výskytu typu postižení 
v populaci).

•  Neudržitelnost projektů – poskytovatelé jsou novými projekty tlačeni do navyšování kapacit, po skončení projektů 
ale nejsou podpořeni granty z krajů a je obtížné stav udržet. 

•  Rozdělování dotací je nesystémové.

•  Nově je stanoven počet administrativních pracovníků na pracovníky v přímé péči. Na druhé straně ale poskytovatelé 
mají zvýšenou administrativu v souvislosti s dotacemi a granty. Současné nastavení 1 ku 0,2 (přímá péče ku 
nepřímé péči) dostatečně nezohledňuje další nezbytné úvazky (administrativa, vedoucí pracovník, fundraiser, …).

•  Raná péče versus tlak na výkon (přepočty, výkazy) – špatně se obhajuje kvalita oproti výkonnosti (obzvlášť když 
raná péče je terénní služba a je nutné za klienty dojíždět, často i do odlehlých koutů kraje); pak se přizpůsobují 
kritéria, aby služba vypadala výkonně.

•  Každý kraj požaduje od poskytovatelů odlišná data. Poskytovatelé služeb rané péče apelují na vytvoření nějakého 
závazného minima druhu dat, která bude kraj sbírat.

Hlavní návrhy (doporučení) vyplývající ze setkání rámci kulatých stolů:

  Uspořádat setkávání zástupců všech krajů s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  Zvýšit informovanost o rané péči a jejím dopadu – náklady na ranou péči se v následné péči (o děti starší 
7 let věku) vrací v podobě ušetřených nákladů a větší soběstačnosti klientů a jejich zapojení do společnosti. 
Informovaná společnost se bude služeb rané péče dožadovat a tím vznikne tlak na kraje, aby službu 
podporovaly.

  Realizovat výzkum porovnávající srovnatelné služby v daném kraji (vychází ze zjištěných značných rozdílů 
v přepočtu nákladů služby na klienta).

  Realizovat analýzu mapující počty neuspokojených žádostí o služby rané péče v jednotlivých krajích.

Co také zaznělo v diskuzích:

Co také zaznělo v diskuzích:
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Mediální podpora rané péče

Kromě administrace programu a podpory setkávání a síťování 
podpořených organizací usiluje Nadace rozvoje občanské 
společnosti také o zviditelnění problematiky prioritní oblasti 
Služby rané péče u odborné i široké laické veřejnosti. 
Naplánovaná mediální podpora v této oblasti zahrnovala několik 
významných aktivit, k nim patří:

  Natočení a prezentace charitativního spotu s Lukášem 
Pavláskem (na podzim 2015) 

  Odvysílání charitativního spotu v České televizi  
(v srpnu a listopadu 2016)

  On-line kampaň na sociálních sítích podporující a zviditelňující 
jednotlivé organizace podpořené v rámci programu 
a problematiku služeb rané péče (v listopadu 2016)

  Mediální prezentace služeb rané péče a programu Včasná 
pomoc dětem na straně organizací i NROS

(Fotografie pocházejí ze křtu charitativního spotu s Lukášem Pavláskem 
a videoklipu s Annou K., který vznikl na podporu druhé oblasti programu, 
tj. krizové pomoci.)

Charitativní spot s lukášem Pavláskem

Spot vznikl ve snaze zviditelnit oblast služeb rané péče. 
Znalost samotného pojmu u veřejnosti je nízká (viz Víte, co 
je raná péče?). Charitativní dvacetivteřinový spot, v němž 
vystupuje Lukáš Pavlásek, má přispět ke změně této 
skutečnosti a zlepšit informovanost veřejnosti. Hlasy dalším 
účinkujícím (batolatům) ve spotu propůjčili Ivan Trojan  
a Marie Doležalová.
Rozšířená verze spotu je ke zhlédnutí na 
https://www.youtube.com/watch?v=nKWTULNMOmo

Víte, co je raná péče?
Z výzkumu organizace EDA cz, z. ú.,realizovaného v roce 2015, vyplynulo, že jen necelých 10 % z dotázaných ví, 
že raná péče je sociální služba pečující o děti s postižením. Na otázky odpovídalo celkem 1 009 respondentů ve 
věku od 18–65 let z celé České republiky. Pouhá čtvrtina dotázaných odpověděla, že pojem raná péče zná, celých 
57 % z nich ovšem uvedlo špatnou asociaci. Mezi nejkurióznější odpovědi patří to, že raná péče odkazuje 
k ranní sprše či toaletě, péči o absolventy, školení zaměstnanců nebo označuje včasnou péči o seniory. 
Dalších 8 % dotázaných, kteří zaškrtli, že pojem znají, neumělo následně na otázku odpovědět.
Zdroj: Tisková zpráva „Češi neznají ranou péči ani po 25 letech poskytování této služby“  
http://www.eda.cz/cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy/
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Model rané péče v rakouském Štýrsku

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.
SPRP, z.s. (SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI)

Souhrn:
Článek se zabývá modelem rané péče v rakouském Štýrsku a srovnáním klíčových aspektů s praxí v České 
republice. Poukazuje na zákonné pozadí této sociální služby, osvětluje její současné paradigma a teoretická 
východiska. Příspěvek dále přibližuje profesní požadavky na poradce a systém jejich vzdělávání. Prostor je 
věnován také informacím o procesu rané péče, formálním cestám získání této služby a její praxi. Systém 
poskytování rané péče ve Štýrsku může být se svými pozitivními i negativními stránkami inspirativní pro praxi 
(nejen) v Čechách.

O důležitosti a významu včasné podpory nejsou dnes již žádné pochyby. Přínos programů rané péče, stejně tak jako 
její ekonomické benefity, dokládají četné studie ( Guralnick 1997, Karoly 1998, Weiss 2002).
Rakousko je jedním ze států, které jsou si významu rané péče vědomy. Především pak Štýrsko je spolkovou zemí, 
kde je raná péče hojně využívána. A právě Štýrsko hraje významnou roli na mezinárodním poli v oblasti rané péče. 
V 80. letech minulého století vzniká na základě dosavadních místních zkušeností a zkušeností z německého 
Bavorska ucelený systém včasné podpory rodin dětí s postižením. Brzy se však ukázala potřeba profesionálů, 
odborníků na raný věk.

V České republice vyžaduje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, po sociálních pracovnících vysokoškolské 
vzdělání, bakalářský či magisterský titul. Ve Štýrsku je nutné absolvovat nástavbové vzdělání pro učitelky mateřských 
škol (tři semestry denního studia, obor učitelství ve speciálních mateřských školách) nebo specializované zaměření 
v univerzitním vzdělávacím programu, obor poradce rané péče. V roce 1986 v grazu vznikl SHFI (Sozial- und 
Heilpädagogisches Förderungsinstitut Steiermark) – unikátní projekt, který nabízí státem uznané kurikulum pro 
vzdělávání profesionálů pro oblast rané péče. V roce 2002 se stal Institut SHFI součástí Medizinische Univerzität 
Graz. Dnes se funkce institutu rozrostla o výzkum a mezinárodní spolupráci především pod záštitou EURLYAID.

Teoretickými pilíři vzdělávacího programu jsou:

  Raný věk, psychomotorický vývoj dítěte do 6 let věku

  Na rodinu orientovaná psychosociální podpora

  Interdisciplinarita

služby rané Péče z Pohledu odborníků

raná péče a aktuální stav služby v České republice

Raná péče je preventivní sociální služba poskytovaná pouze registrovanými poskytovateli v rezortu Ministerstva 
práce a sociálních věcí pod §54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V současné době je sociální 
služba raná péče v České republice poskytovaná 47 registrovanými poskytovateli napříč cílovými skupinami 
rodin dětí s postižením. 

Raná péče obsahuje zákonem stanovené základní okruhy činností. Zadavatelem sociální služby rané péče je stát 
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a krajských úřadů, které reagují na potřeby rodičů dětí se 
zdravotním postižením raného věku (ve věku 0–7 let).

Raná péče respektuje mezinárodní úmluvy, zejména Základní listinu práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte  
a Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Zároveň respektuje kompetence rodičů v rozhodování  
o vlastním dítěti, individualitu každého dítěte a jeho možnosti.
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Ke studiu jsou přijímáni zájemci z řad pedagogů, učitelky mateřských škol, učitelé základních či speciálních škol 
(ti v Rakousku absolvují jen tři roky studia a je jim udělen titul Bc.), dále pak zájemci z oblasti zdravotnictví, zdravotní 
sestry a pracovníci minimálně s maturitou z oblasti sociálních služeb. Všichni musí dosáhnout minimálního věku 
25 let a minimální praxe dva roky. Studium trvá tři semestry. Jednotlivé předměty jsou rozděleny do vzdělávacích 
oblastí takto:

Oblast studia Hodinová dotace
Osobnostní rozvoj 300
Medicína a terapie 160
Pedagogika 45
Psychologie 45
Sociologie 70
Právo 30
Speciální pedagogika 200
Praxe 300

Ústřední linií studia, prostupující do všech předmětů, je holistické pojetí práce s rodinou, respekt a uznání rodiče jako 
partnera – experta na své dítě – a v neposlední řadě interdisciplinární spolupráce. Je potěšující sledovat evropské 
paradigma rané péče v praxi i vzdělávání napříč zeměmi. Bez absolvování výše uvedeného studia (popřípadě 
alternativního studia ve Vídni a Salzburgu) nelze v Rakousku vykonávat povolání poradce rané péče, a to ani v případě 
vyššího vzdělání, např. v oboru psychologie atd.

Služba rané péče je ve Štýrsku vnímána jako pedagogická činnost, na rozdíl od České republiky, kde je 
raná péče pevně zakotvena jako sociální služba. rakousko v praxi rané péče využívá modelu otevřené 
interdisciplinární spolupráce. Tým samotný se skládá z poradců, kteří absolvovali stejné vzdělání. Interdisciplinarita 
zde tedy musí být chápána jako připravenost poradce k profesní komunikaci a spolupráci s ostatními odborníky. Tým 
jako takový není složen z poradců různých odborností. Tento model uzavřené interdisciplinarity je k vidění například 
v Německu – zde je tým tvořen speciálním pedagogem, lékařem, fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem.

Koncepci pro interdisciplinární spolupráci můžeme nazvat TAC – Team around the child (Tým okolo dítěte). Tento 
pojem je převzatý z anglické odborné terminologie, používá se nejen v oblasti rané péče, ale všude tam, kde je 
zapotřebí interdisciplinární spolupráce na podporu dítěte (Siraj-Blatchford, Clarke, Needham, 2007). Pro naši potřebu 
si můžeme znázornit modelovou situaci, kdy klientem služby rané péče je rodina dítěte s postižením, poradce 
je pomyslným mostem spojujícím rodinu s multiprofesním světem odborníků, který můžeme souhrnně nazvat 
podpůrným systémem.

Poradce má v podpůrném systému specifické postavení. Jako jediný pravidelně navštěvuje rodinu v domácím 
prostředí. To mu umožňuje vidět problematiku rodiny v jiném úhlu pohledu. Díky pravidelnosti a soustavnosti návštěv 
(v Rakousku to je 1× týdně) zná situaci rodiny nejlépe a nejsnadněji navazuje bližší kontakt. Proto je možné vidět 

Vyobrazení: Jitka Barlová
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funkci poradce jako pomyslný most mezi privátním světem rodiny a světem odborníků. Celý podpůrný systém by 
v ideálním případě měl pracovat na společném cíli, popřípadě by každá z jeho složek měla pracovat paralelně na 
dosažení dílčích cílů. Aby nedocházelo k protichůdným opatřením, musí podpůrný systém o sobě navzájem vědět  
a navzájem dostatečně komunikovat. To se ne vždy daří zcela optimálně naplňovat, ale stále více odborníků různých 
profesí je nakloněno vzájemné spolupráci ve prospěch rodiny dítěte s postižením.

Štýrský model rané péče se opírá o dva zákony. Prvním je Zákon o pomoci lidem s postižením (Hilfeleistungen für 
Menschen mit Behinderung) neboli Steiemärkisches Behindertengesetz Stmk. BHG LGBI.Nr. 26/2004, ve znění 
pozdějších novel. Druhým je pak Zákon na ochranu mládeže Steiemärkisches Kinder und Jugendwohlfahrt Gesetzt 
KJWG. LGBl. Nr. 1/2014, ve znění pozdějších novel. Toto zákonné pozadí rozděluje klienty služby rané péče na dvě 
velké skupiny, někdy s velmi odlišnými potřebami. Toto je zásadní odlišný prvek od praxe poskytování rané péče 
v České republice. U nás spadá cílová skupina dětí ohrožených na svém vývoji na základě sociálního prostředí pod 
sociální službu sociálně aktivizační služby.
Obě cílové skupiny se liší i procesními formalitami.

raná péče na základě zákona na pomoc lidem s postižením

Žádost o službu rané péče podávají rodiče na sociální úřad, a to po úvodní konzultaci v centru rané péče. K žádosti 
musí být přiložena zpráva centra rané péče o vývojové úrovni dítěte a návrh na vzdělávací plán. Zhruba 1–1,5hodinový 
rozhovor s rodiči ve středisku rané péče vedou vždy dvě poradkyně. Jedna vyplňuje s rodiči dotazník a formuláře, 
druhá se věnuje dítěti. Nepoužívá se žádný standardizovaný diagnostický test. Zpráva pro sociální úřad obsahuje 
postřehy poradkyně o dosažené úrovni v jednotlivých oblastech psychomotorického vývoje dítěte. Zpráva také musí 
vždy obsahovat vzdělávací, lépe řečeno podpůrný plán práce s rodinou. 

Vypracovat kvalitní pedagogický plán s adekvátními a smysluplnými cíli po jedné hodině strávené s klientem 
je velice obtížné, respektive nemožné. Avšak tato diagnostická a přípravná fáze není nijak financována, proto 
je zkrácena na minimum. Finanční krytí práce spojené s klientem začíná až po vydání souhlasného rozhodnutí 
sociálního úřadu. Pokud je žádosti o službu rané péče vyhověno, předkládá se další zpráva a podpůrný plán až po 
roce práce v rodině. Na obsahovou stránku odborného pedagogického posouzení a stanovení dosažitelných cílů se 
při takovémto systému poněkud pozapomnělo, minimálně tedy na její kvalitní provedení. Přesto i na jejím základě 
rozhoduje úřad o schválení či neschválení služby rané péče.

žádostí se na sociálním úřadě zabývá takzvaný IHB Team (individueller Hilfebedarf – individuální potřeba 
pomoci), složený ze sociálních pracovníků, pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů a lékařů. Tento tým 
rozhoduje o schválení či zamítnutí žádosti. Rozhodnutí je zasíláno rodičům poštou. Po jeho obdržení může začít 
pravidelná návštěva poradce rané péče v domácím prostředí klienta. V praxi však platí nepsaná výjimka pro určité 
skupiny klientů, jako jsou děti předčasně narozené, děti s Downovým syndromem či děti s letálním onemocněním.  
V těchto případech začíná služba rané péče ihned po podání žádosti a převzetí nákladů úřadem je pak uznáno zpětně 
k datu podání žádosti. Doba vyřízení žádosti totiž může leckdy dosáhnout i několika měsíců.

Praxe v jednotlivých rodinách se může velmi lišit. Klienty center rané péče jsou děti s velmi těžkým postižením, 
chronickým onemocněním, děti po transplantaci či jiných vážných operacích, ale stejně tak děti s lehkými vývojovými 
odchylkami, s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, děti s poruchami chování či poruchou řeči. Obecným 
pravidlem je, že dítě by mělo vykazovat opoždění vývoje alespoň ve dvou složkách, např. motorika a řeč. V případě, 
že je postižena jen jedna ze složek vývoje, doporučuje se spíše cílená terapie. Obsah jednotlivých jednotek je 
individuálně volen dle potřeb dítěte rodiny. Poradce dochází do rodiny a přináší s sebou potřebné pomůcky, hračky 
a jiný materiál. Jednotka u předškoláka se může skládat například z cvičení jemné motoriky, navlékání korálků, hry 
s mozaikou, dále pak z rozvoje sluchové analýzy a syntézy, hry se slovy, rytmizace slabik, třídění, porovnávání, 
přiřazování atd. Jinak bude postavena jednotka u předčasně narozené klientky ve věku šesti měsíců – její velká část 
bude obsahovat rozhovor s matkou, vyslechnutí jejích každodenních starostí, obav a zodpovězení dotazů, konzultace 
k poslední kontrole u lékaře, překlad lékařské zprávy do „srozumitelného“ jazyka. Práce s dítětem se pak řídí 
aktuálním stavem. 

Do celého procesu je zapojena matka nebo oba rodiče, jsou-li přítomni. Jiná jednotka může být využita k doprovodu 
rodičů k lékaři či společné návštěvě bazénu nebo se hodina odehraje na místním dětském hřišti. Záleží na rodině, 
dítěti a poradci. Vždy platí, že činnost musí být cílená, smysluplná a poradce ji musí umět obhájit.

raná péče v rodině ze sociálně znevýhodněného prostředí

Péče v tomto případě začíná na podnět sociálního pracovníka. Ten podává návrh na opatření na pomoc dítěti 
ve věku od 0 do 6 let sociálnímu úřadu. Jedním z možných opatření je služba rané péče. Sociální pracovník 
navrhuje dobu a intenzitu rané péče. Častěji se v těchto případech setkáváme s vyšší dotací jednotek, a to až na tři 
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za týden. Ve velké většině se tak děje se souhlasem rodičů, existuje ale i raná péče nařízená sociálním úřadem bez 
souhlasu rodičů. zde je poradce chápán jako jeden z kontrolních mechanismů na ochranu dítěte. Pokud je péče 
indikovaná na základě zákona na ochranu dětí a mládeže, dochází pak k intenzivnímu kontaktu poradce a sociálního 
pracovníka, zprávy o vývoji v rodině jsou předkládány každého půl roku. Nařízení rané péče jako opatření ochrany 
dítěte je v České republice nemyslitelné. Velice se dbá na dobrovolnost a součinnost rodičů jako východisko pro 
úspěšnou spolupráci.

Další specifickou skupinou, která je uživateli rané péče v Rakousku (ale i např. v Německu), jsou děti psychicky 
nemocných rodičů. Pretis je nazývá „ zapomenutými dětmi“. Pokud jeden nebo dokonce oba rodiče trpí psychickým 
onemocněním, jako je třeba maniodepresivní porucha, schizofrenie či deprese, tak to velmi ovlivňuje i život dítěte  
v rodině. Pozornost a léčba je soustředěna na pacienta, zde dospělého, ale jeho proměnlivý psychický stav  
a případné odloučení od rodiny, to jsou faktory mající vliv na vývoj dítěte.

Výzkumy potvrdily, že dítě vyrůstající v takovéto rodině je ohroženo zvýšeným rizikem, že se u něj samotného 
vyvine psychická porucha. (Lenz, 2005) Lenz (2005) hovoří o dvou- až trojnásobném riziku oproti dítěti vyrůstajícím 
v „zdravé“ rodině. Nesmíme také zapomenout na vliv genetických předpokladů. Problémy dětí rodičů trpících 
schizofrenií jsou (dle Lenze, ale např. i Pretise) v oblasti sociálně-emoční a dále v oblasti poruch pozornosti, poruch 
chování, sebekontroly a sebevědomí, poruch spánku a příjmu potravy aj. Disharmonické rodinné zázemí, izolace, 
pocity osamění a nepochopení a nedostatečná podpora vývoje dítěte jsou rizikové faktory, které se mezi sebou sčítají. 
Neznamená to, že dítě psychicky nemocných rodičů je předurčeno k psychickému onemocnění. Je však zapotřebí 
poskytnout dítěti všestrannou podporu jeho rezilienčních faktorů, aktivně je vyhledávat a pracovat s nimi. 

raná péče je sociální služba, která dle rakouských zákonů může doprovázet partnery s psychickým 
onemocněním již v průběhu těhotenství nebo ihned po narození dítěte. To se týká například i rodičovství 
lidí s mentálním postižením. Jednotlivé jednotky pak mohou být, stejně jako u klientů s postižením, zaměřené na 
rozvoj schopností a dovedností dítěte, ale také směřují k sociální integraci dítěte do jemu blízkého prostředí. Častěji 
se s dítětem navštěvují kulturní akce, některé děti se poprvé teprve s poradcem dostanou do bazénu, na výstavu 
či do muzea. Poradce s dětmi vykonává i jednoduché, věku dítěte přiměřené domácí práce, společně vaří či jdou 
nakupovat. Cílem je zprostředkovat dítěti širokou škálu životních zkušeností, nastolit určitý řád v režimu dne a umožnit 
mu i kontakty mimo rodinu. Poradce může požádat sociální úřad o určitou finanční částku, která bude na tyto aktivity 
použita. Také si může nárokovat navýšené cestovné, pokud dítě na akce veze svým vozem.

Pozadí práce poradce rané péče

Služba rané péče je pro rodiny dětí s postižením v obou zemích zdarma. V Rakousku je její rozsah vždy uveden 
v rozhodnutí o poskytnutí rané péče, standardně pak v rozsahu 52 jednotek po 90 minut za rok. Poskytovatelé služby 
vykazují měsíčně počet proběhlých jednotek a ty jim spolková země prostřednictvím sociálního úřadu vyplatí. Rodiče 
stvrzují proběhlou jednotku svým podpisem na formuláři. Náplň jednotlivých návštěv je již plně v kompetenci přidělené 
poradkyně. Oficiálně je jednotka (90 minut) rozdělena na 60 minut přímé práce s dítětem, 30 minut na práci s rodiči 
či jinými rodinnými příslušníky. Toto dělení je ovšem jen teoretické, v praxi se poradce přizpůsobuje potřebě rodiny, 
schopnostem koncentrace dítěte a jeho momentálnímu zdravotnímu stavu.

Poradce vede potřebnou dokumentaci. Především jde o písemnou přípravu na každou jednotku a zápis jejího 
průběhu. Na každou odpracovanou jednotku si poradce započítává do své pracovní doby 3,5 hodiny: 90 minut 
stráví v rodině klienta, max. paušální dojezdová doba ke klientovi a zpět je 30 minut, 45 minut je započítáno 
na přípravu a zápis jednotky a všechny ostatní pracovní činnosti poradce v rámci chodu střediska rané 
péče. Tím je myšlena třeba účast na týmových poradách (většinou jednou týdně čtyři hodiny), povinné týmové 
supervize (minimálně jedenkrát dvě hodiny měsíčně), povinné případové supervize (minimálně dvě hodiny měsíčně), 
interdisciplinární setkání s ostatními odborníky atd.

Tento systém financování přináší poskytovatelům služby rané péče jistotu při získávání prostředků. Platba 
státu tzv. na hlavu dítěte s paušálním stanovením časové dotace je v tomto směru výhodná. Ovšem počty klientů se  
v průběhu roku velice mění, a to směrem nahoru i dolů. Je velmi těžké odhadnout, kolik klientů se o službu  
v následujícím měsíci přihlásí a kolika z nich bude služba schválena. Tato situace je velice náročná na personální 
složení týmu. rovnováha v počtu klientů a pracovní kapacitě poradkyň je velmi křehká. Stoprocentní úvazek 
znamená momentálně 14 klientských rodin, ale naprostá většina poradkyň plného úvazku nedosahuje, protože 
to vyžaduje velkou časovou flexibilitu. Některé děti navštěvují předškolní zařízení a jednotky mohou probíhat jen 
v odpoledních hodinách. Poradce se přizpůsobuje časovým možnostem rodiny a skloubit 14 různých rodinných 
harmonogramů je velmi obtížné.

Děti rodičů s psychickým onemocněním v České republice zcela propadají sociální sítí, přestože jsou na svém 
vývoji prokazatelně ohroženy.
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závěrem můžeme napsat, že o prospěšnosti rané péče není pochyb. Přes různé procesní odlišnosti jsou cíle  
a principy v jednotlivých zemích společné: facilitace psychomotorického vývoje dítěte ve všech jeho složkách, 
poskytnutí podpory rodině dítěte s postižením v období náročné životní situace, usnadnění její orientace 
v oblasti sociálního systému státu a plné rozvinutí rezilienčních faktorů rodiny. Veškeré tyto dílčí cíle mají 
společný účel – zabránit sociální exkluzi rodin dětí s postižením.
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Význam rané péče z pohledu dětské neurologie

MUDr. Jan Hálek 
Novorozenecké oddělení a dětská klinika FN Olomouc

Souhrn:
raná péče je jako sociální služba preventivního charakteru důležitou součástí komplexní péče o děti 
s rozvinutým nebo hrozícím závažným postižením neurosenzorického vývoje. Její úlohy jsou rozmanité – 
kromě podpory a doprovázení rodin dětí s ohrožením neurosenzorického vývoje, poskytování informací 
z různých oblastí, snahy o maximální podporu vývoje dítěte, kompenzaci případných funkčních deficitů  
a integrace dítěte do školského systému a rodiny je její důležitou součástí i rehabilitace mozkových funkcí 
v širokém slova smyslu. Autor přináší v přehledném sdělení pohled jedné ze spolupracujících profesí – 
dětského neurologa. 

O autorce
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika. Krátce působila jako 
speciální pedagog na základní škole, věnovala se sportu handicapovaných. Od roku 2008 pracovala v zahraničí – 
nejprve jako poradce rané péče, později jako ředitelka Institutu speciální pedagogiky a rané péče v Grazu.  
Byla odpovědná za univerzitní vzdělávací program pro poradce rané péče, fakultní středisko rané péče a centrum 
odlehčovacích služeb. V oblasti rané péče aktivně spolupracovala na mnoha evropských konferencích  
a projektech, je aktivním členem Evropské asociace pro ranou péči. 
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Dětská neurologie se zabývá diagnostikou a terapií neurologických onemocnění v dětském věku, tedy především 
onemocněními postihujícími centrální i periferní nervový systém. Oproti neurologii „dospělého“ věku se liší zejména 
časovým faktorem – protože onemocnění postihují v případě dětí vyvíjející se organismus – se všemi případnými 
důsledky. 
Podstatnou částí práce dětského neurologa je sledování a vyšetřování dětí s ohroženým neurosenzorickým 
vývojem. Je to skupina dětských pacientů a jejich rodičů, kteří mohou profitovat ze služeb rané péče. V dalším textu 
bude kladen důraz na jeden z důležitých úkolů rané péče v ochraně před rozvojem nebo v minimalizaci následků 
neurosenzorických poruch. 

Děti ohrožené rozvojem neurosenzorických poruch

Zjednodušeně řečeno se jedná o dvě skupiny pacientů:
1.  Děti s již diagnostikovanou abnormitou centrálního nervového systému (CNS) – jde o pacienty se zjištěnou 

vrozenou vadou, o pacienty po zánětlivých, nádorových nebo traumatických onemocněních CNS atd.

2.  Děti s abnormním vývojem – bez primárně diagnostikované abnormity, které jsou odeslány k vyšetření 
a sledování právě na základě odchylek vývoje – obvykle proto, že se ve svém vývoji zpožďují nebo mají jiné 
abnormity.

U části těchto je další rozvoj neurosenzorických funkcí normální, u části se rozvíjí trvalé postižení zdravotního stavu. 
U všech těchto dětí ovšem existuje z neurofyziologického pohledu časový prostor pro terapeutické postupy, které 
dokážou případné následky minimalizovat. Jde o rehabilitační postupy v nejširším slova smyslu. 

Neurofyziologický podklad rozvoje poruch neurosenzorického vývoje 

Předpokladem „normálního“ funkčního vývoje je:
1)  Anatomicky normální, nepoškozený nervový systém – neurony spojené navzájem do spojů a neuronálních 

okruhů – který se vyvíjí na základě genetického programu.

2)  Adekvátní – přirozená stimulace – aktivace nervového systému, která je nutná k aktivaci, „udržení“ a „fungování“ 
vytvořených okruhů.

Předpokladem „abnormního“ vývoje je poté narušení výše uvedených podmínek, a to jak izolovaně, tak v kombinaci: 
1)  Porušení CNS na základě vývojové abnormity, poškození zánětem, nedostatkem kyslíku nebo živin, traumatem, 

krvácením, útlakem atd. 

2)  Nedostatečná aktivace – deprivace – například na základě závažné sociální deprivace nebo senzorického 
deficitu.1

Neurofyziologický podklad efektivity „rehabilitačních“2 metod

Neurofyziologický podklad efektivity rehabilitačních metod spočívá v pozitivním ovlivnění průběhu mozkového 
poškození nezralé mozkové tkáně pomocí aktivace neuronálních okruhů. Mozkové poškození má bez ohledu na 
příčinu a věk vždy charakteristický průběh – v první fázi dochází k nevratnému poškození určitého počtu nervových 
buněk, jedná se o tzv. primární poškození. Ve druhé fázi poté dochází k nevratným změnám v dalších mozkových 
oblastech – jde o poškození i velmi vzdálených nervových buněk, způsobené jejich odpojením a inaktivací. Rozsah 
sekundárního poškození může být i velmi významný. A právě v časovém intervalu mezi primárním a sekundárním 
poškozením je prostor pro metody aktivující mozkové okruhy a působící minimalizaci následků a škod a navíc 
pozitivně ovlivňující neurosenzorické funkce. 

V případě nezralého mozku a poškození v raném věkovém období je význam aktivace velmi důležitý. Každý 
člověk se totiž rodí s větším množství nervových buněk a tvoří se u něj v raném věku mnohem více nervových spojů 
a okruhů, než potom v dalším životě využívá. Zjednodušeně je možno říci, že během útlého věku si teprve „vybírá“ 
okruhy, které u něj budou funkční. V případě raného poškození tedy teoreticky existují určité rezervy, z kterých je 
možné čerpat. Všechno však záleží na patřičné aktivaci, rehabilitaci. 
Řečeno ještě jinak: Zatímco k zajištění normálního vývoje u dětí s CNS bez poškození stačí běžná adekvátní 
stimulace, k jeho zajištění u dětí s narušeným CNS (nebo k minimalizaci následků) je nutná stimulace intenzivní, 
strukturovaná a cílená, která minimalizuje následky primárního i sekundárního mozkového postižení.  
Aktivace a stimulace musí být včasná, pravidelná a cílená.

1 Je dobře známo, že například i izolovaná těžká sociální deprivace může sama o sobě vést k nenávratnému neurosenzorickému postižení dítěte 
(vlčí děti). Důležitá je i deprivace v oblasti senzorických funkcí – zejména v oblasti zraku nebo sluchu.
2 Pod pojmem rehabilitace zde míníme nikoliv pouze fyzioterapii, ale všechny metodiky ovlivňující pozitivním způsobem stav a vývoj centrálního 
nervového systému.
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Podobně, jen ještě v mnohem složitější formě, dochází k funkčním změnám i v jiných systémech a okruzích 
zajišťujících komplikované funkce lidského mozku, tj. myšlení, pohyb, komunikaci. 

Význam rané péče v oblasti „rehabilitace“

Dle jedné z výstižných definic představuje raná péče komplex služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým 
v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem předcházet 
postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální 
integrace. (Hradilková T., 2008) Působnost a úlohy, které zajišťují organizace zabývající se v Čr ranou 
péčí, jsou tedy velmi komplexní. Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit jejich úlohu v minimalizaci následků 
neurosenzorických poruch zajištěním adekvátní aktivace a stimulace. Domníváme se, že stejně důležitou 
úlohu, jakou hraje včasná intenzivní fyzioterapie v minimalizaci následků mozkového poškození v oblasti 
pohybové funkce, hraje raná péče v minimalizaci následků mozkového poškození v ostatních oblastech 
neurosenzorických funkcí. 

Organizace poskytující služby rané péče se specializují na práci s jednotlivými ohroženými skupinami – ohrožení 
zrakové či sluchové funkce, ohrožení mentálního vývoje, riziko rozvoje poruch autistického spektra nebo kombinacemi 
těchto poruch. Dle svého zaměření zajišťují adekvátní stimulaci a aktivaci v dotčených oblastech, obvykle působením 
strukturovaných podnětů, stimulace, rozvoje kompenzačních funkcí. Jejich funkce je v této oblasti nenahraditelná. Jak 
vyplývá z výše uvedených tezí, velmi důležitý je časový faktor – je důležité tuto oblasti zajistit zavčas.

Další důležité funkce rané péče

Stručně zmíníme jen další oblasti, které se nám jeví z naší pozice jako velmi důležité:

•  Oblast „kompenzace“ vzniklých závažných zdravotních postižení – rozumíme tím zde jak kompenzaci na úrovni 
funkční, tak na úrovní „technického“ vybavení, tj. podávání informací o možnostech, pomoc při zajištění atd.4

•  Oblast poskytování informací – opět velmi široká oblast, která se týká onemocnění, předávání kontaktů na 
příslušné odborníky, rodičovské organizace.

•  Oblast sociální podpory – raná péče je řazena v ČR mezi sociální služby. Poradkyně rané péče jsou velmi dobře 
vybavené informacemi o sociálním systému a možnostech sociální podpory včetně informací o dávkách a službách 
pro osoby s postižením a způsoby, jak zájmy rodin pečujících o dítě s postižením obhajovat.

•  Oblast vzdělávání – je v případě dětí s ohroženými neurosenzorickými funkcemi velmi důležitá. Raná péče má 
v této oblasti také důležitou funkci, zejména při zvažování a plánování nástupu do vzdělávacích zařízení  
(ve spolupráci s příslušnými školskými zařízeními). Raná péče poskytuje konkrétní a praktickou pomoc, jako 
konzultace pro návazné zařízení (SPC, MŠ, ZŠ), doporučení vzdělávací cesty pro dítě, informace o právech  
a povinnostech pro rodiče a provázení rodiny v této náročné situaci.

•  Doprovázení a podpora rodin dětí – sice ji zde v tomto neúplném výčtu uvádíme na posledním místě, ale významem 
patří k vůbec nejdůležitějším funkcím rané péče. Raná péče dle našich zkušeností podstatným způsobem pomáhá 
rodinám dětí s hrozícím nebo rozvinutým zdravotním problémem zvládnout těžkou situaci, na kterou žádná z nich 
není a nemůže být dostatečné připravena, a to zejména věnováním dostatečného času všem členům rodiny  
a prostoru pro provázení náročnou situací péče a výchovy dítěte s postižením.

3 V ČR je časná diagnostika této poruchy zajištěna screeningovým vyšetřením v novorozeneckém období.
4 Dobrým příkladem může být závažné zrakové postižení – zbytky zraku u malého dítěte. Kompenzací funkční zde rozumíme nácvik a rozvoj jiných 
mohutností, zajišťující integraci dítěte (hmat, sluch), náhradní komunikace, písmo atd. Technické zajištění – pomůcky: brýle, lupy, komunikátory, 
počítačová technika a software, dále i úprava bytu atd. Organizace rané péče dokážou nejen předat informace, ale pomoci i s jejich zajištěním, 
případně pomoci získat adekvátní finanční podporu.

Velmi názornou modelovou situací, ilustrující uvedené informace, je vývoj zrakové funkce u dítěte se závažným 
jednostranným onemocněním oka – například jednostranným vrozeným zákalem čočky. Uvedenou abnormitu, 
pokud se včas diagnostikuje3, je možno dobře řešit operační léčbou. Následkem této léčby je však rozdíl mezi 
zrakovou ostrostí zdravého a operovaného oka, kterou je nutno dobře korigovat. Vzhledem k tomuto rozdílu 
je však operovaná strana ohrožena vznikem tupozrakosti (amblyopie) – jde právě o funkční poruchu vznikající 
na základě rozdílných vjemů přicházejících zrakovými drahami do CNS. Na základě těchto rozdílů má mozek 
tendenci informace z „horší“ strany potlačovat, a pokud není tato strana po určitou dobu adekvátně stimulována 
a používána, dochází k nevratným funkčním změnám. (Cílem časné intervence je zkvalitnění monokulárního vidění 
horšího oka a následně nácvik binokulárního vidění a fúze.)
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závěr
Významná část pacientů sledovaných v ambulancích dětské neurologie je se svými rodinami zároveň klienty rané 
péče. Spolupráce těchto odborností je ve prospěch společných klientů a měla by být samozřejmostí. Raná péče je 
v oblasti podpory rodin dětí s ohroženým neurosenzorickým vývojem nenahraditelná. 

O autorovi
MuDr. Jan Hálek
Vystudoval Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (rok zakončení: 1995).  
Od roku 1995 pracuje na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a od roku 2005 také na  
Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc v ambulanci dětské neurologie. Je členem České lékařské společnosti 
J. E. Purkyně a České neonatologické společnosti.
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V programu Včasná pomoc dětem bylo podpořeno 11 organizací poskytujících služby rané péče po celé 
České republice. Činnost organizací a výstupy z projektů byly v průběhu programu monitorovány ve 
zprávách z organizací, všechny podpořené organizace jsme v průběhu trvání projektů navštívili v rámci tzv. 
monitorovacích návštěv.

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP ČESKÉ BUDĚJOVICE

Středisko rané péče SPRP České 
Budějovice je jedním z pracovišť 
Společnosti pro ranou péči. Poskytuje 

odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením 
nebo ohroženým vývojem. Středisko provází rodiny v obtížné životní 
situaci a usiluje o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném 
domácím prostředí.

Služba je určena:

•  Rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 
7 let věku.

•  Rodinám dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let věku.

 
kontakt:
Středisko rané péče SPrP České Budějovice
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
E-mail: budejovice@ranapece.cz
Web: www.ranapece.cz

Podpořený projekt „Pomáháme vidět“

Hlavním cílem projektu bylo umožnit výchovu dítěte s postižením doma. Specifickým cílem pak maximálně využívat 
zachované zbytky zraku u dětí a rozvíjet jejich zrakové dovednosti. Chtěli jsme všem žadatelům o ranou péči umožnit 
zařazení do programu stimulace zraku. Zlepšit u dětí kompenzační mechanismy – využívat všech smyslů (s důrazem 
na sluch a hmat) a podpořit rozvoj samostatného pohybu a prostorové orientace. Projekt byl zaměřen i na vzdělávání 
týmu, které zvyšuje kvalitu služby a umožňuje lépe reagovat na potřeby dětí a jejich rodičů.

Do projektu se zapojilo více než 80 dětí, což předčilo naše původní 
očekávání. Díky projektu pracoviště získalo kvalifikovanou instruktorku 
stimulace zraku jako stálou členku týmu. Může se tak věnovat dětem se 
zrakovým postižením podle jejich individuálních potřeb – provádí posouzení 
zrakového vnímání dětí, poskytuje ambulantní konzultace a navštěvuje děti  
v domácím prostředí jako konzultant poradkyně. 

Do programu stimulace zraku bylo přijato jen během šestnácti měsíců 
projektu 25 nových dětí. U většiny dětí dochází k rozvoji zrakových 
dovedností – zaměření pozornosti, fixace, přenášení pozornosti, sledování 
předmětu v pohybu atd. U některých dětí s těžkým kombinovaným 
postižením nastupují změny ve zrakovém vnímání pomalejším tempem,  
a to kvůli komplikovanému zdravotnímu stavu. 

Počet ambulantních služeb byl navýšen o 35 %. Rodiče však mají 
zájem především o konzultace v domácím prostředí, které jsou stěžejní 
aktivitou projektu. Rodiče na nich získají informace o úskalích vývoje dítěte 
s postižením zraku, mají přehled o metodách jeho stimulace. Společně 
s poradkyní vypracovávají pro dítě i rodinu individuální plán a mají k dispozici 
prostředky pro podporu vývoje dítěte – literaturu, speciální pomůcky, 
kontakty atd.

dobrá PraXe: PodPoŘené organIzace a JeJIch ProJekty
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Díky navýšeným pracovním úvazkům je tým připraven přijmout všechny 
děti s postižením, které požádají o ranou péči. Probíhající supervize 
ukázaly potřebu vzdělání odborného týmu v nových metodách  
v diagnostice a rozvoji zrakového vnímání u dětí se zdravotním postižením. 

Adélka se narodila jako třetí miminko ve 38. týdnu po problematickém těhotenství, kdy rodičům lékaři sdělili, že má 
vadu neslučitelnou se životem. I přes upozornění, že se děťátko nemusí dožít ani porodu, se rodiče rozhodli dát jí 
šanci na život. Po porodu ji okamžitě odvezli na JIP. Rodina se radovala z toho, že Adélka žije. Pak však přicházely 
další informace. Rodiče se dozvěděli, že Adélka je nevidomá. Začalo je trápit, že život bude jiný než se zdravým 
dítětem. Jak se Adélka naučí poznat zvířátka? Jak si bude prohlížet knížky? Jak si budou společně kreslit? Cítili se být 
na vše sami.

V tu chvíli primář neonatologie kontaktoval ranou péči. Jde o ukázkový příklad spolupráce zdravotníků  
a návazné sociální služby, neboť ve chvíli, kdy poradkyně přišly za rodinou do nemocnice, bylo Adélce 
pouhých 11 dní. Včasnou informaci o rané péči dostává od lékařů v jižních Čechách pouze 60 % uživatelů 
služby. Proto si velmi ceníme spolupráce s neonatologií v Českých Budějovicích, kde jsou rodiny o rané péči 
informovány ihned po narození dítěte extrémně nezralého nebo v případě již potvrzeného postižení.
Vstupní jednání s rodinou proběhlo v době, kdy byly Adélce necelé dva měsíce. Jeho součástí bylo i posouzení 
aktuální úrovně zrakového vnímání miminka. Podle jeho závěrů reagovala Adélka na velmi výrazné podněty, nejvíce na 
světelné – zpozorněním a natočením hlavy směrem k podnětu. Pozornost nepřenášela, pohyb zaregistrovala, ale ne 
kontinuálně. Oční kontakt nenavazovala. 

Rodina si přála zařazení do programu stimulace zraku. Poté začaly probíhat pravidelné konzultace v rodině 1× měsíčně. 
 Zraková stimulace byla zaměřena na maximální možné využití zbytkového vidění, určení projekce světla – lokalizace 
světla, vyhledávání předmětů, poznávání barev. V jednom roce věku Adélka reagovala přesně směrově nejen na 
osvit, ale i na směr pohybu ruky či předmětů. Ve třech letech věku holčičky byli lékaři překvapeni, jak Adélka reaguje 
s ohledem na závažnost oční diagnózy: lokalizuje předměty v prostoru i na ploše, osoby pozná do vzdálenosti 1,5 m. 
Aktivně již navazuje oční kontakt. Barvy ještě cíleně nerozlišuje.

Nyní, v pěti letech věku, pojmenuje základní i doplňkové barvy, cíleně sahá po předmětech se zrakovou kontrolou, 
mezi předměty přenáší pozornost, rozlišuje velikost předmětů, rozliší základní geometrické tvary. Přestože v rozvoji 
zrakového vnímání dosáhla Adélka maximálního možného pokroku, věnujeme se systematicky také podpoře 
kompenzačních mechanismů: rozvoji hmatového vnímání (bude psát Braillovým písmem), sluchového vnímání, dále 
podpoře motorických dovedností a rozvoji prostorové orientace. Na rozvoji všech dovedností spolupracujeme se 
speciálně pedagogickým centrem, které připravuje Adélku na vstup do školy.

Ve velké míře se zaměřujeme také na podporu rodiny, řešení sociálně právních otázek vyplývajících z péče o dítě 
s postižením, kontaktování rodin v podobné situaci nebo sdílení zkušeností s rodinami, které už jsou v jiné fázi  
a zpětně mohou vyhodnotit svou situaci, apod. Po těžkém začátku a letech práce rodina připravuje vstup Adélky  
do běžné školy. Děkujeme jí za to, že můžeme být jejich partnery a těšit se z Adélčiných úspěchů.

Dobrá praxe: Příběh Adélky
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ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o.s.

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM usiluje o zkvalitnění života lidí s poruchami 
autistického spektra (PAS) a jejich rodin, což znamená zajištění komplexnosti, provázanosti 
celkové péče, ale především hledání možností jejich integrace. Poskytuje klientům služby 
ambulantní i terénní. Nabízí ranou péči, osobní asistenci, sociální rehabilitaci, pořádá školení pro 
odbornou i laickou veřejnost. Má dobrovolnické centrum a nabízí volnočasové aktivity.

Součástí je Centrum PASPOINT, které poskytuje první pomoc rodinám v období stanovení diagnózy – má tři 
zaměstnance: sociální pracovnice poskytuje rodině základní informace, psycholožka nabízí pomoc celé rodině, vede 
rodičovské skupiny a pomáhá celé rodině překonat novou situaci a speciální pedagog radí rodině, jak pracovat 
s dítětem, případně nabízí poradenství ve školce či škole. závažným faktem je, že dnes již větší část klientů centra 
jsou klienti s PAS, kterým byla diagnóza stanovena až v jejich sedmém roce života či ještě později, a tak 
nemají nárok na žádnou ranou péči ze zákona. Jedná se tak o jediné centrum, které jim může pomoci. Za 1,5 roku 
fungování centra má organizace v péči více než 150 rodin z regionu. 

kontakt:
Asociace pomáhající lidem s autismem APlA-JM o.s. 
Fügnerova 457/30 
Černá Pole, 613 00 Brno 
Tel.: 548 210 843 
E-mail: kancelar@apla-jm.cz 
Web: www.apla-jm.cz

Podpořený projekt „rozšíření služeb podpory rodin s dětmi 
trpícími diagnózou poruch autistického“

Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků  
The VELUX Foundations mohlo být v naší organizaci ve službě raná 
péče podpořeno 15 rodin v rámci služby raná péče. 

Smyslem služby je:

•  Všestranně podpořit rodinu v její nelehké situaci.
•  Pomoci jí porozumět specifickým potřebám svého dítěte.
•  Systematicky podporovat rozvoj všech oblastí vývoje dítěte.

Klientem je pro nás celá rodina. Raná péče probíhá formou 
pravidelných konzultací v domácím prostředí klienta. Služba je 
poskytovaná zdarma. Pomoc je namířena na podporu vývoje dítěte 
s PAS s ohledem na jeho specifické potřeby a individuální možnosti, 

zároveň je pomoc poskytována i jeho rodinným příslušníkům. V péči máme děti od Aspergerova syndromu a vysoce 
funkčního autismu až po děti s tzv. nízce funkční symptomatikou a mentálním postižením. 

Typické problémy, které rodina řeší: jak porozumět svému dítěti, jak se s ním dorozumět, jak zamezit problémovému 
chování, afektivním stavům, jak naučit dítě komunikovat a být soběstačný v sebeobsluze. S tím souvisí i poskytované 
služby. Poradkyně rodičům pomáhají s tím, jak se orientovat v nově vzniklé situaci, jak vše vysvětlit sourozencům, 
blízkým i přátelům. Součástí pomoci jsou i rodičovské skupiny.

Adélčina maminka ke spolupráci s ranou péčí říká: „Po špatných zprávách v nemocnici jsem při setkání 
s poradkyněmi rané péče zase najednou cítila pevnou půdu pod nohama. Byl tu někdo, kdo nám pomůže.  
Někdo, kdo má zkušenosti, kdo nám rozumí a ví, jak s dětmi s tímto problémem pracovat. Byl to takový pocit 
bezpečí a strach, že to nezvládneme, se zmenšil. Poradkyně rané péče dochází k nám domů za Adélkou už pět 
let, vždy jednou za 4–6 týdnů. Přinese zajímavé hračky, knihy, informace apod., samozřejmě vždy pečlivě volené 
s ohledem na věk a šikovnost dítěte. Na všechny naše otázky vždy ochotně odpoví, a když náhodou něco neví 
(což se většinou nestává), informace zjistí a v co nejkratší době zašle na e-mail. Ulehčuje tím práci nám, rodičům, 
abychom nemuseli vysedávat u internetu a místo toho mohli čas věnovat svým dětem. Bez jejich pomoci by byl 
život pro nás mnohem složitější. Máme dostatek informací k situacím, které právě řešíme – docházka do školky, 
příprava na vstup do školy (možnosti integrace), předbraillská příprava, využívání zachovaného zbytku zraku, 
orientace v prostoru apod. Na každou návštěvu poradkyně rané péče se Adélka moc těší a obě se vždy něco 
přiučíme… Mít postižené dítě je vlastně dar. Člověk si uvědomí dary běžného života a více věcí si dokáže vážit.“
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Kubík je tříletý chlapeček ve stadiu podezření na diagnózu PAS. Rodina oslovila naši ranou péči v situaci, kdy se 
Kubík nedokázal dorozumět se svým okolím, občas si něco žvatlal pouze sám pro sebe. Když něco chtěl, vzal 
maminku za ruku a odvedl ji na dané místo, ale nedokázal na věc ukázat. Oční kontakt navázal jen občas.  
Verbálně používal slovo „máma“, na otázku „Jak dělá?“ pak citoslovce koně, krávy, prasátka, auta. Potíže měl  
i s porozuměním, těžko chápal, co po něm rodiče chtějí. Rozuměl pouze jednoduchým jednostupňovým pokynům 
vázaným na každodennost, situační kontext a klíčová slova. Nebyl schopen sdělit své pocity, zážitky.

Kubík měl problémy i se sebeobsluhou, například při nácviku na samostatné vykonávání potřeby na nočník byl úspěch 
jen náhodný. Při převlékání byla nutná fyzická dopomoc. Ostatní sebeobslužné dovednosti byly přiměřené úrovni jeho 
věku – snažil se jíst sám, problém byl s výběrem jídla. Kubík nedokázal trávit volný čas (úměrně svému věku) se svými 
rodiči a vrstevníky. 

Na základě zhodnocení nepříznivé sociální situace byl ve spolupráci s rodiči zahájen rozvoj funkční komunikace 
pomocí komunikace s vizuální podporou, rozvoj sociálního chování podle metody zrcadlení a imitace a zvyšování 
samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, minimalizace dopomoci při svlékání a oblékání, zavedení procesuálních 
schémat.

V současné době na základě společné systematické práce s Kubíkem dle doporučení poradkyně rané péče a díky 
velkému úsilí rodičů Kubík lépe rozumí pokynům a lépe se soustředí na činnosti, které vykonává. V nácviku funkční 
komunikace už dokáže verbálně vyjádřit žádost o vykonání potřeby. Má zavedený komunikační deník, ve kterém se 
orientuje, v komunikaci je spontánní, pomocí deníku je schopen požádat o to, co chce, je schopen počkat na získání 
požadované věci. Naučil se respektovat sdělení, že něco NENÍ. Pomocí proužku s vyskládanou nabídkou jídla na 
jídelním stole si Kubík pomocí komunikačního deníku dokáže vybrat jídlo, o které má zájem. V oblasti sebeobsluhy je 
v současné době bez plen i v noci, chodí na nočník, s redukcí dokáže vykonat potřebu již i na záchodě. Jí sám lžící. 
Oblékání a trávení volného času je stále v nácviku.

DOTYK II, o.p.s.

Organizace DOTYK II svojí činností navázala na aktivity rodičovské skupiny vzniklé v roce 
2008 (DOTYK, o.p.s.), sdružující rodinné příslušníky osob s duševním onemocněním 
schizofrenie. Činnost vycházela z potřeb nemocných a jejich rodin. Fungování rodičovské 
skupiny DOTYK zaujalo představitele podobného sdružení APLA Jižní Morava, kteří s námi 

navázali kontakt se zájmem o spolupráci. Při zakládání sociální služby pro duševně nemocné schizofrenií v roce 2011 
nás APLA JM požádala, abychom zřídili také službu rané péče pro děti s poruchami autistického spektra. Poněvadž 
jsme v DOTYKu znali i problematiku autismu, tak jsme nakonec zaregistrovali obě služby a dodnes je poskytujeme. 

Služby realizujeme v rámci celého Jihomoravského 
kraje. Důraz klademe na to, aby podpora uživatelům 
sociálních služeb byla poskytována terénní formou, 
tedy v jejich přirozeném životním prostředí a v celé 
šíři jejich potřeb, což znamená všemi odborníky 
– speciálním pedagogem, sociální pedagogem, 
logopedem, terapeutem, psychologem a v roli 
konzultanta lékařem. Cílem práce všech odborníků, 
kteří se na službách v domácím prostředí podílí, je, aby 
se rodiče, rodinní příslušníci nebo členové domácnosti, 
ve které zdravotně postižený žije, stali co možná 
nejvíce kompetentními pro podporu své zdravotně 
postižené osoby, rozuměli jí a zkvalitnili si tak domácí 
život. Zásadně proto pomáháme celé rodině.

kontakt: 
Dotyk II, o.p.s.
Vídeňská 11/127
Brno-Přízřenice
Tel.: 777 778 871
E-mail: info@dotyk2.cz
Web: www.dotyk2.cz

Dobrá praxe: Příběh kubíka
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Podpořený projekt „Abychom si rozuměli“

Projekt je zaměřen na problematické oblasti poskytování 
služeb rané péče. Jedná se především o kapacitní možnosti 
nabídky, která je většinou nedostatečná a téměř trvale 
neuspokojuje potřebu. Díky projektu se otevřelo nových 
10 míst pro uživatele z Jihomoravského kraje. Další 
nedostatečností rané péče je úzký tým odborníků podílející 
se na službách terénní formou, projekt proto podporuje 
začlenění dalších specialistů do týmu (logopeda  
a speciálního pedagoga s erudicí pro poruchy autistického 
spektra a práci přímo v rodinách), kteří zajíždí za klienty 
přímo do jejich domácího prostředí. Tito pracovníci rané 
péče jsou též v maximální míře využíváni k budování 
kompetencí rodičů pro výchovu svého dítěte s poruchou 
autistického spektra. Projekt umožňuje individuální práci 
s celou rodinou, kde ve středu pozornosti je dítě  
a souběžně se vytváří důležité výchovné kompetence 
rodičů. 

Do projektu bylo zapojeno celkem 50 dětí a jejich rodin.

Vzhledem k tomu, že rodiče dětí s PAS se stále častěji na 
naši službu obraceli s žádostí o spolupráci s logopedem 
se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci, 
rozšířili jsme terénní tým rané péče o uvedeného odborníka 
s dobrou znalostí a praxí s PAS. Skutečnost, že děti 
a jejich rodiče mohou využít logopedickou konzultaci 
v domácím prostředí, měla velmi pozitivní ohlas. V jedné 
z rodin zapojených do projektu jsme poskytovali 
konzultace zaměřené na nácvik výměnného obrázkového 
komunikačního systému (VOKS), protože jejich chlapec 
verbálně nekomunikoval.

Rodina zkontaktovala naši službu s žádostí o pomoc s jejich dítětem. Rodiče nám sdělili, že dítě nekomunikuje  
a nehraje si běžným způsobem a že by rádi našli cestu, jak je dále rozvíjet. Kapacita služby byla v dané době bohužel 
naplněna. Projekt „Abychom si rozuměli“ nám však umožnil rodině nabídnout podporu formou pravidelných konzultací 
v domácím prostředí dítěte. Na nich jsme prostřednictvím názorných ukázek poskytli rodičům informace  
o možnostech rozvoje hry a komunikace jejich dítěte. 

Naším prvotním cílem bylo napojení se na zájem dítěte a jeho následné sdílení, které jsme navodili napodobováním 
jeho her a činností. Díky těmto aktivitám rodiče získali větší přehled a porozumění o odlišné hře dítěte a jeho prožívání. 
Úspěšné zvládnutí této fáze nám umožnilo nabídnout dítěti a rodičům přechod k vyšší formě strukturované hry, jež 
otevřela dítěti cestu k vnímání „pravidel“ hry druhého člověka, díky čemuž se dítě naučilo spolupracovat při společné 
hře.

Názorným příkladem těchto aktivit je to, že si dítě nejdříve samo hrálo s auty. Když jsme se následně zapojili do jeho 
hry, jezdili jsme s auty spolu. Dohromady s dítětem jsme pak vjížděli auty do garáže a poté jsme je třídili podle barev 
a parkovali v garážích, které jim odpovídaly barvou. Po několikaměsíční vzájemné spolupráci s rodinou dítě samo 
žádalo o společnou hru. Hlavním úspěchem bylo navázání vzájemné hry mezi dítětem a rodiči a postupné zvyšování 
obtížnosti jejich her, což se v praxi projevilo tím, že dítě bylo schopno třídit auta dle tvarů, barev, velikostí či je skládat 
dle předlohy.

Dobrá praxe: Příběh Matěje
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STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OSTRAVA

Středisko rané péče SPRP Ostrava 
je pobočným spolkem Společnosti 
pro ranou péči a působí na území 

celého Moravskoslezského kraje. Jeho posláním je poskytovat 
odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě  
s postižením nebo s ohroženým vývojem. Organizace provází tyto 
rodiny v obtížné životní situaci a usiluje o to, aby mohly vychovávat 
dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

Rodiny dětí s postižením podporuje zejména prostřednictvím 
poskytování služby rané péče, která probíhá převážně formou 
pravidelných osobních konzultací v domácnosti dítěte a jeho rodiny. 
Obsah konzultací bývá zaměřen na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte.

Službu rané péče na území Moravskoslezského kraje organizace poskytuje:

•  rodinám s dětmi se zrakovým postižením do sedmi let věku,
•  rodinám s dětmi s kombinovaným postižením do sedmi let věku (přičemž postižení je také v oblasti zrakového 

vnímání a rodiče ho považují za převažující nebo pro dítě určující v daném období jeho vývoje),
•  rodinám s dětmi do sedmi let věku, kde je vývoj dítěte v oblasti zrakového vnímání v důsledku jeho nepříznivého 

zdravotního stavu ohrožen.

kontakt:
Středisko rané péče SPrP Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava
Tel.: 596 112 473, 774 567 236
E-mail: ostrava@ranapece.cz
Web: www.ranapece.cz

Podpořený projekt „raná péče je spolupráce“

Projekt zajišťuje dostupnost služby rané péče ve zvýšené kvalitě pro 100 dětí s postižením a jejich rodiny. Umožňuje 
rodičům konzultovat jejich situaci s poradcem rané péče, psychologem a s dalšími odborníky. Pomáhá jim získat 
potřebné rodičovské kompetence a zvládnout výchovu v domácím prostředí. Spoluprací se zdravotnickými a dalšími 
zařízeními projekt přispívá k tomu, aby se rodiny o návazných službách dozvěděly včas a aby mezi institucemi 
fungovala vzájemná spolupráce a informovanost.

Cílem projektu je zajistit dostupnost komplexní 
podpory při výchově dítěte se zrakovým  
a kombinovaným postižením v raném věku pro  
100 rodin z Moravskoslezského kraje a vytvořit 
funkční spolupráci s cca osmi spádovými 
pracovišti, která přicházejí jako první do kontaktu  
s rodinami dětí s postižením.
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Příklad dobré praxe ilustruje níže 
popsaný příběh, kde se podařilo díky 
dobré informovanosti odborných lékařů 
a vzájemného respektu a spolupráce 
odborných lékařů, pracovníků rané péče 
a rodiny výrazně přispět ke zlepšení 
kvality života malé Marušky.

Malé, roztomilé, neposedné, blonďaté, 
hnědooké děvčátko. Jmenuje se Marie, 
ale rodiče ji říkají vřeténko, roštěnka, 
Maruška, Mařenka, Mája, a když zlobí, 
tak Marie. Je jí 22 měsíců a už zažila 
to, co jiní nestihnou za celý život. 
Narodila se bez problémů a komplikací 
a osm měsíců si žila (z pohledu okolí) 
spokojeně. Jenže pak přišla kontrola 
u dětského lékaře a začal kolotoč 
vyšetření, nejistoty, strachu i bolestí. 

Dnes už je to pro rodiče podstatně snadnější o všem mluvit s nadhledem a smířlivě, tehdy jim však do smíchu nebylo, 
právě naopak – nekonečná byla cesta domů z banální kontroly s diagnózou nystagmus. A to byl teprve začátek, pak 
přišla hospitalizace na dětské neurologii FN Ostrava. Kromě neurologického vyšetření Maruška absolvovala oční 
konzilium, nutné genetické šetření atd.

Příčinu její nemoci se nepodařilo zjistit, rodiče 
však pátrají dál a jsou rádi, že jim život ulehčují 
brýle s medicinálním filtrem (resp. jejich dceři  
a tím také jim). Ukázalo se totiž, že kromě 
nystagmu Mařenku trápí světloplachost. Ve snaze 
udělat v bezmocnosti situace alespoň něco, 
co Mařence pomůže, se rodiče na doporučení 
ošetřujícího očního lékaře FN Ostrava rozhodli 
oslovit Středisko rané péče v Ostravě, „kde jim 
pomohou více objasnit, co a jak jejich dcerka vidí, 
a pokusí se ulehčit Marušce běžný život, pohyb 
venku a podpoří její další vývoj“.

Stalo se, rodiče dali na doporučení lékaře a začali 
s naším střediskem spolupracovat. Spolupráce 
a čas věnovaný pozorování a sledování 
Maruščiných reakcí a jejího aktuálního stavu 
vidění přinesly své ovoce. Denní světlo a tím  
i pobyt a pohyb venku byl pro Marušku dlouho 
velmi obtížný. Ale vyzkoušení, poté i konzultování 
s lékařem a získání filtrových brýlí přineslo 
Marušce velkou úlevu. 

Maminka Marušky popisuje své zkušenosti slovy: „Stejně jako na zlé chvíle nikdy nezapomenu, jak Maruška s brýlemi 
s filtrem na nose na naší zahradě poprvé pořádně otevřela oči, nezakopla o psa, balón a kořen stromu. Dnes sice 
taky občas ‚havaruje‘ (při rychlosti, s jakou se pohybuje, se není co divit) a pláče, ale už ne proto, že maminku a věci 
kolem NEVIDÍ. Se Střediskem rané péče konzultujeme Mařenčin stav, změny, stimulujeme zrak vhodnými hračkami 
a výhledově se chystáme využít konzultaci s psychologem. Chceme věřit, že s pomocí všech těchto profesionálů 
nastartuje Mařenka svůj život správným směrem, bude zcela soběstačná, gramotná a schopná vytěžit z péče, které se 
jí dosud dostalo.“

Dobrá praxe: Příběh Marušky
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SPRP, z.s. (SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI)

Společnost pro ranou péči je nestátní 
nezisková organizace, která poskytuje 
odborné služby, podporu a pomoc 

rodinám, do kterých se narodilo dítě se zrakovým či kombinovaným 
postižením. Vznikla v roce 1997 proto, aby navázala na činnosti 
středisek rané péče, v kterých se profesionalizovala služba pro rodiny 
dětí se zrakovým či jiným postižením od roku 1990. Hlavní činností 
organizace je poskytování terénních (mobilních) služeb rodinám s dětmi 
s postižením v jejich přirozeném (domácím) prostředí na území celé 
České republiky. V šesti střediscích v rámci celé republiky Společnost 
pro ranou péči poskytuje pomoc cca 500 rodin, pracoviště Praha má 
v současnosti kapacitu 57 klientů.

Služba je určena:

•  rodinám s dětmi se zrakovým či zrakovým kombinovaným postižením 
od narození nejvýše do 7 let věku,

•  rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození nejvýše  
do 7 let,

•  rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, 
včetně dětí s PAS od narození do 7 let.

Služby poskytujeme i pěstounským rodinám, které se starají o dítě 
s postižením.

kontakt:
Společnost pro ranou péči 
Klimentská 2 
110 00 Praha 
Tel.: 777 234 036 
E-mail: centrum@ranapece.cz 
Web: www.ranapece.cz

Podpořený projekt „Můžeme dát víc“

Projekt se zaměřil především na rozšíření kapacity pracoviště SPRP Praha. V rámci projektu se nám podařilo 
navýšit počet uživatelů o 16 rodin ve třech krajích: Středočeském, karlovarském a v Hlavním městě Praha. 
Můžeme tak nabídnout službu rané péče více rodinám dětí s postižením, ať již dětí se zrakovým postižením, nebo 
tělesným a mentálním postižení. Velkým přínosem je i podpora, kterou jsme získali na financování interdisciplinárních 
odborníků, jako je psycholog, specialista na alternativní komunikaci, specialista na práci s dítětem s poruchou 
autistického spektra.

Díky projektu mohou rodiny využít konzultace k problematice, která je trápí, bez komplikovaného cestování 
s postiženým dítětem. konzultace s odborníky přímo v rodinách navyšují kvalitu poskytované služby a naplňují 

tolik nezbytnou interdisciplinární spolupráci v rané 
péči. Pro mnohé rodiny v Karlovarském kraji je toto jediná 
cesta, jak získat informace a podporu od odborníků, kteří 
jsou například z důvodu odlehlosti místa bydliště rodiny 
nebo neschopnosti rodiny cestovat jinak nedostupní. 
Velký zájem však o konzultace se specialisty vyjadřovaly 
rodiny ve všech krajích. 

Dalším krokem ke zvýšení kvality poskytované služby raná 
péče je kontinuální, intenzivní vzdělávání poradkyň 
rané péče. Podpora rodin v obtížné životní situaci 
vyžaduje celý komplex odborných znalostí, dovedností, 
schopností a technik. Proto je celoživotní vzdělávání 
nutností a samozřejmou součástí profesního života.
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Neposledním cílem projektu byla osvěta a šíření informovanosti o rané péči mezi odbornou i laickou veřejností. 
Pouze aktivním síťováním a propojováním oborů lze zajistit komplexní podporu rodin dětí s postižením. Projekt nám 
umožnil realizovat depistáže ve všech třech krajích, kde službu raná péče poskytujeme. Oslovení odborníci, lékaři, 
psychologové, sociální a poradenští pracovníci mají nyní dostatek informací o rané péči a mohou je předat potřebným 
rodinám včas. 

V rámci projektu „Můžeme dát víc“ jsme otevřeli detašované pracoviště v karlovarském kraji. Služba raná péče 
tak může být potřebným rodinám blíž a umožní i lepší součinnost s krajským úřadem a dalšími místními organizacemi.

Oslovila nás rodina s téměř dvouletým chlapečkem. Kontakt získala ze 
dvou zdrojů – od dětské lékařky a dále od kamarádky, která již o službách 
rané péče slyšela. Maminka zpočátku přemýšlela, zda pracoviště oslovit. 
Asi po měsíci od získání kontaktu se rozhodla zatelefonovat nám. Rodiče 
absolvovali informační setkání, během kterého byli seznámeni s nabídkou 
služeb rané péče. Služba se jim zamlouvala, a tak bylo domluveno vstupní 
setkání dohromady s funkčním vyšetřením zraku dítěte. Následovaly 
konzultace v domácím prostředí rodiny a rodiče často využívali také 
možnost konzultace po telefonu, výjimečně i konzultace prostřednictvím 
e-mailu. Konzultace probíhaly každý měsíc po dobu tří let.

Chlapečkovi bylo pár měsíců před zahájením poskytování služeb rané péče diagnostikováno vzácné genetické 
onemocnění, které se projevovalo opožděným psychomotorickým vývojem dítěte a zrakovou vadou. Chlapeček byl 
hypotonický, měl potíže jak v hrubé, tak v jemné motorice. Ve dvou letech věku držel hlavičku, překuloval se do stran, 
plazil se, chvíli vydržel vsedě s oporou, nejlépe (nejjistěji) se cítil v poloze na zádech nebo na bříšku. Horní polovinu těla 
měl pohyblivější, silnější než dolní. Pravidelně docházel na rehabilitace. Byl veselý, pozitivně laděný. Vždy se zajímal  
o nabízené hračky, zkoumal je a manipuloval s nimi. Byl velmi aktivní v navazování sociálního kontaktu, opakoval slova.  
V rámci diagnostikované zrakové vady nosil brýle.

Zakázky rodiny se v průběhu využívání služeb rané péče měnily. 
Nejdříve se rodina prostřednictvím poradkyně zorientovala v oblasti 
dávek a příspěvků. Zároveň se maminka s poradkyní snažila zajistit 
chlapečkovi různé možnosti polohování. Zejména polohu, v které 
by se chlapec cítil příjemně, a mohl si tak bez většího omezení 
hrát. Tou polohou byl sed s oporou. Bylo nutné zajistit stabilizační 
ortézku pro sed. Rodina získala informace o tom, jaké jsou možnosti 
kompenzačních pomůcek a jakým způsobem si je zajistit. Vzhledem 
k rodinné finanční situaci maminka oslovila nadace s žádostí  
o finanční příspěvek pro pořízení polohovatelného dětského kočárku.

Dalším velkým tématem byla únava. Maminka se cítila vyčerpaně  
z častých návštěv lékařů. Pravidelně docházela s chlapcem na 
rehabilitaci a na kontroly k dětskému lékaři, na neurologii, dětskou 

oftalmologii, genetiku, endokrinologii a jiné. V komunikaci s lékaři se cítila nejistě. Občas nerozuměla užívaným 
odborným termínům a zároveň jí zúzkostňovalo permanentní sdělování negativních informací a prognóz. Poradkyně se 
snažila maminku co nejvíce podpořit v její situaci. Dvakrát  
s ní absolvovala jako doprovod návštěvu odborného lékaře.  
Na konzultacích společně procházely jednotlivé lékařské zprávy. 
Všichni se snažili, aby celá rodina byla co nejméně vytrhována  
z jejího přirozeného prostředí a aby chlapec měl v rámci 
možností co možná „nejnormálnější“ dětství. 

Postupem času se maminka začala cítit lépe. Rodinná situace 
se pomalu harmonizovala. Chlapeček dělal pokroky. Jeho vývoj 
šel dopředu ve všech oblastech. Maminka se cítila v dané 
situaci zorientovanější. Již věděla na koho se obrátit, pokud by 
potřebovala něco zařídit. Byla v kontaktu s profesionály z oblasti 
zdravotnictví, sociálních služeb a také s dalšími rodinami, které 
se ocitly v podobné situaci. 

Dobrá praxe: Příběh Honzíka
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I MY, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost I MY pomáhá  
v Jihočeském kraji v náročné životní situaci 
rodinám s dětmi s postižením a opožděným 
či ohroženým vývojem žít život snáze a usiluje 
o to, aby společnost lépe porozuměla jejich 

situaci. Hlavní náplní organizace je bezplatná sociální terénní 
služba raná péče, která je určena rodinám s dětmi s mentálním, 
tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným či 
ohroženým vývojem a poruchami autistického spektra od 
narození do sedmi let věku. 

Poradkyně rané péče jezdí přímo do rodin (1× za 14 dní až 
za tři měsíce, dle potřeb rodiny), kde společně s rodiči hledají 
přístupy, metody a pomůcky, jak co nejlépe rozvíjet dovednosti 
dítěte. Podávají informace a zprostředkují kontakty, které 
rodičům usnadní výchovu dítěte s postižením, pomohou  
s výběrem školských zařízení, zajištěním asistenta atd.

Dalšími službami jsou:

•  Pobyty a setkávání rodin dětí s postižením, na kterých jsou  
k dispozici dobrovolníci pro hlídání dětí

•  Pobyty pro sourozence dětí s postižením (s psychologem  
a dobrovolníky)

•  Psychologické konzultace
•  Zážitkové a benefiční akce pro všechny, kteří se zajímají

kontakt:
I My, o.p.s.
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav 
E-mail: imy@imy-sdruzeni.cz 
Tel: 775 104 920
Web: www.imy-sdruzeni.cz

Podpořený projekt „raná péče pro více jihočeských rodin“

Projekt měl zásadní vliv na dosažitelnost služeb pro rodiny, a to díky provázanosti jednotlivých kroků. Více rodin nás 
oslovilo s žádostí o službu díky cílené prezentaci u pediatrů v ordinacích, novému informačnímu letáčku i účasti na 
pediatrické konferenci. Od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2016 se přihlásilo 19 nových rodin. Mohla jim být nabídnuta pomoc 
a podpora, protože byla přijata a zaškolena nová poradkyně a došlo k navýšení kapacity z 30 na 40 rodin. Díky 
novým seminářům a kurzům celý tým poskytuje kvalitnější služby a z hodnocení rodičů je patrné, že jsou se službami 
spokojeni a výrazně jim pomáhají náročnou životní situaci lépe zvládat, nezůstat osamoceni, zapojit se do společnosti.

z pohledu poradkyně rané péče

Rodina kontaktovala službu rané péče ke 
konci května 2015. První konzultace v rodině 
proběhla 14 dní po telefonním kontaktu. Na první 
konzultace jezdí vždy vedoucí Rané péče I MY 
s poradkyní, do které bude poradkyně dojíždět. 
Při první konzultaci vedoucí rané péče podrobně 
vysvětlila nabídku a principy poskytování našich 
služeb a maminka poskytla podrobné informace 
o Tomíkovi, kterému bylo při první konzultaci  
3,5 roku a měl potvrzenou diagnózou ADHD  
a podezření na autismus. 

Dobrá praxe: Příběh Tomíka
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Mezitím jsem se snažila pomocí dovezených pomůcek navázat kontakt  
s Tomíkem. Tomík nekomunikoval, nevyjadřoval se, nedokázal se soustředit 
na danou činnost ani hračku. Při druhé konzultaci jsme s maminkou 
vytvářely individuální plán rodiny, v případě Tomíka byl zaměřený na zvýšení 
pozornosti, prodloužení doby soustředění, dále na alternativní způsob 
komunikace a osamostatnění se. 

Díky kurzu alternativní a augmentativní komunikace, který jsem v roce 
2015 absolvovala, jsem mohla s maminkou probírat možnosti alternativní 
komunikace. Nejdříve jsme nastavily komunikaci s podporou fotografií 
reálných předmětů, které postupně nahradíme metodou VOKS a kartičkami. 
Na podpoře osamostatnění Tomíka jsme intenzivně pracovaly na týdenním 
pobytu rodin, který naše organizace pořádala v červenci 2015. 

Dalším tématem, na které jsme se s maminkou zaměřily, bylo Tomíkovo zařazení a jeho adaptace do běžné mateřské 
školy s pomocí asistenta. Na tomto cíli společně pracujeme. Díky kurzu Základy krizové intervence jsem mohla 
mamince poskytnout kvalitní podporu v období, kdy byla nejistá a řešila problémy, které souvisely s adaptací v MŠ. 

Aktuálně se s maminkou u Tomíka zaměřujeme na podporu adaptace v MŠ a také na další rozvoj jeho komunikace.

z pohledu maminky

Raná péče mně a mé rodině pomáhá zodpovídat různé dotazy ohledně synka, jeho výchovy a postupu práce s ním. 
Podporují nás a dodávají nám sílu jít v této těžké životní situaci dál. Jako velmi přínosné vnímám půjčování hraček  
a různých pomůcek, které synovi pomáhají se rozvíjet. Díky Rané péči I MY cítíme, že na tento boj nejsme sami, a to 
je pro nás to nejcennější.

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, o.p.s.

Organizace vznikla již v roce 1990 jako občanské 
sdružení Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených, o.s. V roce 2013 se občanské 
sdružení transformovalo v obecně prospěšnou 
společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s., která nabízí komplex vzájemně navazujících 
služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým 

postižením z celé České republiky – sociální služby (raná péče, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), 
informační a vzdělávací služby a kulturně osvětové činnosti.

Snahou organizace je přispívat k rozvoji péče o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich rodičům překonávat 
následky sluchového postižení. Organizace usiluje o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší integraci 
sluchově postižených dětí do společnosti. Pomáhá při navazování kontaktů a výměně zkušeností mezi rodiči 
sluchově postižených dětí a také jejich spolupráci s profesionály, kteří o tyto děti pečují.

Cílovou skupinou služeb jsou rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným 
postižením od doby stanovení diagnózy do doby dokončení školní docházky 
(u rané péče do 7 let věku) a osoby se sluchovým postižením žijící na území 
České republiky. Největší cílovou skupinu tvoří uživatelé rané péče.

Poskytované služby

Sociální služby:

•  Raná péče 
•  Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 
•  Odborné sociální poradenství

  Informační a vzdělávací služby  
a kulturně osvětové činnosti
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Působnost služeb

•  Služby rané péče: celé území České republiky (z pracovišť v Praze  
a Olomouci)

•  Sociálně aktivizační služby: Hlavní město Praha, Středočeský kraj,  
Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, kraj Moravskoslezský

•  Odborné sociální poradenství: celé území České republiky

kontakty:
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
Hábova 1571/22 
155 00 Praha 5 – Stodůlky 
Tel.: 235 517 313 
E-mail: detskysluch@detskysluch.cz 
Web: www.detskysluch.cz

raná péče Čechy
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
Hábova 1571 
155 00 Praha 5 – Stodůlky 
Tel: 251 510 744 
E-mail: ranapececechy@detskysluch.cz 
Web: www.detskysluch.cz

raná péče pro Moravu a Slezsko
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
Jungmannova 25 
779 00 Olomouc 
Tel: 739 642 677, 733 181 497 
E-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz 
Web: www.detskysluch.cz

Podpořený projekt „rozšíření stávající kapacity rané 
péče Centra pro dětský sluch Tamtam rodinám některých 
regionů Čr“

Záměrem projektu bylo zvýšit dostupnost terénních služeb rané péče (vyšší počet konzultací v domácím prostředí) 
rodinám dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením v několika vybraných lokalitách v ČR a zajistit možnost 
ambulantního setkávání těchto rodin (podpora, sdílení zkušeností, vzdělávání). Pro zajištění záměru spolupracovat  
s místní správou a odborníky souvisejících profesí, metodicky vést a vzdělávat odborného poradenského pracovníka 
pro práci s rodinami.

V rámci projektu bylo podpořeno 75 dětí se sluchovým či kombinovaným postižením, byly proškoleny dvě 
poradkyně rané péče a proběhlo šest setkání s uživateli, zaměřených na jejich podporu a sdílení zkušeností.

Kubík a Martínek se narodili jako dvouvaječná dvojčata a už v porodnici se ukázalo, že Martínek asi nebude dobře 
slyšet. Diagnóza těžkého sluchového postižení se u Martínka potvrdila a pro jeho rodinu tím začalo náročné období. 
Rodiče si potřebovali promluvit s někým, kdo má pro situaci jejich Martínka a celé rodiny pochopení, může jim 
vysvětlit, co sluchové postižení jejich dítěte znamená, jak to ovlivní jejich rodinný život a co mohou udělat pro to, aby 
se jejich synek mohl rozvíjet a jednou mohl i se svým bráškou chodit do běžné mateřské školky s ostatními dětmi. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam rodiče na doporučení 
zkontaktovali, když byly dvojčatům čtyři měsíce. Cesta, 
na kterou se rodina vydala, nebyla vždy jednoduchá, 
přicházely další a další otázky a výzvy, ale nebyli na ní 
sami. Společně s poradcem rané péče hledali možnosti, 
jak malého Martínka rozvíjet, jak s ním komunikovat, jak si 
s ním hrát, aby si Martínek a Kuba mohli užívat spokojené 
dětství v pohodové rodině a připravovat se tak na další 
samostatný život.

Dobrá praxe: Příběh kubíka a Martínka
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STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OLOMOUC

Regionální 
centrum pro 
podporu  

a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním  
a kombinovaným postižením poskytuje odbornou 
pomoc a poradenství rodinám, které pečují  
o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. 
Provázíme rodiny v obtížné životní situaci  
a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě 
v jeho přirozeném domácím prostředí. Působíme 
v celém Olomouckém kraji, kapacita střediska 
je 90 rodin s dítětem s postižením či s dítětem 
s ohroženým vývojem od 0 do 7 let věku.

Terénní forma našich služeb zahrnuje konzultace 
v rodině s kmenovým poradcem jedenkrát za 1–3 
měsíce, konzultace v domácím prostředí/komunitě, 
konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem 
dle potřeb rodiny, konzultace v zařízení dle potřeby, doprovod k odborníkům, na úřady. K dalším programům naší 
organizace patří nabídka konzultací s odborníky, setkání rodičů a svépomocné skupiny, semináře a kurzy pro rodiny.

kontakt: 
Středisko rané péče SPrP Olomouc
U Botanické zahrady 828/4 
779 00 Olomouc 
Tel: 774 734 035 
E-mail: olomouc2@ranapece.cz  
Web: www.ranapece.cz

Podpořený projekt „Jedeme dál!“

Projekt byl zaměřen na včasnou podporu vývoje 
dítěte s mentálním a kombinovaným postižením 
včetně dětí s poruchami autistického spektra 
(PAS) od narození do sedmi let věku. Zaměřoval 
se na podporu rodičovských kompetencí  
a podporu vývoje dítěte a uspokojení žadatelů 
o službu rozšířením nabídky o ambulantní 
konzultace hlavně u dětí s PAS. Poradci společně 
s rodiči pracovali na rozvoji kompenzačních 
mechanismů a rozvoji pohybových schopností dětí 
s postižením v domácím prostředí.

Hlavním cílem projektu bylo umožnit výchovu 
dítěte s postižením doma a uspokojení poptávky 
po službě u všech rodin dětí s postižením, 
tj. žadatelů o službu a vytvoření prostoru 
pro ambulantní konzultace a navýšení počtu 
konzultací pro děti s poruchami autistického 
spektra. Vzděláváním týmu jsme zvýšili kvalitu 
služby a můžeme tak lépe reagovat na potřeby 
dětí a jejich rodičů. Došlo také k navázání úzké 
spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi 
věnujícími se problematice autismu.
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Jako rodina vychováváme tři děti s poruchou autistického spektra a životní 
situace je tak pro nás velmi náročná a složitá, protože mimo jiné také často 
čelíme různým atakům společnosti, která nemá pro naši životní situaci  
a hlavně pro naše děti pochopení. Zrovna tak je pro nás velmi náročné  
a nesnadné vytvářet potřebné podmínky a opatření v domácnosti, abychom 
mohli zachovat chod rodiny. 

Více než rok využíváme poradenských služeb Střediska rané péče SPRP 
Olomouc. Pravidelně dochází do naší rodiny poradkyně ze střediska, která 
nám značně pomáhá vytvářet vizuální podporu pro naše děti, aby se lépe 
naučily a pochopily každodenní situace a úkony, které jiní lidé konají a zvládají 
automaticky. Tato poradkyně působí velmi vzdělaně v oblasti autismu, ale také 
nám nabízí pomocnou ruku např. 
při volbě školského zařízení, sociálních dávek atd.

Středisko rané péče pro nás připravilo také další aktivity, např. komentovanou 
prohlídku zoo či mikulášskou besídku, což pro nás znamená velmi mnoho, 
protože při těchto společných akcí nás nikdo neatakuje za „problémové“ 
chování našich dětí. Pravidelně využíváme muzikoterapii, která je skutečnou 
terapií celé naší rodiny. V neposlední řadě nám Středisko rané péče SPRP Olomouc velmi pomohlo při zajištění financí 
pro asistenční či odlehčovací služby pro naše syny s autismem. Veškeré pomoci a podpory si nesmírně vážíme a jsme 
rádi, že tuto pomoc a služby můžeme jako rodina využívat.

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, z.ú.

Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků 
(psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického 
spektra (PAS). Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku 
lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s poruchou 

autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné 
veřejnosti. V listopadu 2015 došlo ke změně právní formy a názvu našeho spolku Asociace pomáhající lidem 
s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s. na Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS).

Po transformaci zůstáváme i nadále nestatní neziskovou veřejně prospěšnou organizací, s cílem zkvalitnit život lidí 
s autismem a jejich rodin. Poskytujeme služby psychologické, psychiatrické, sociální, vzdělávací a osvětové. základ 
služby rané péče, která spadá pod středisko včasné intervence NAuTIS, tvoří terénní návštěvy poradenských 
pracovníků v rodinách dětí s poruchou autistického spektra (každá rodina má přiděleného svého poradce rané 
péče). Služba může být doplněná ambulantními konzultacemi nebo konzultacemi v předškolním zařízení.

Jsme registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizujeme programy 
podporovaného zaměstnávání. Model systémové péče o osoby s autismem, který realizujeme, předáváme 
prostřednictvím osvěty, vzdělávacích programů a partnerské spolupráce do dalších regionů ČR a do zahraničí.
Od června 2010 jsme stálým členem mezinárodní asociace neziskových organizací Autism-Europe se sídlem 
v Bruselu. Od té doby se aktivně podílíme na prosazování zájmů a práv lidí s autismem a jejich rodin v Evropě.

kontakt:
Národní ústav pro autismus, z.ú. 
Brunnerova 3 
163 00 Praha 17 
Tel.: 284 684 959 
E-mail: nautis@nautis.cz 
Web: www.praha.apla.cz

Středisko včasné intervence NAuTIS
Českolipská 26/621
190 00 Praha 9
Tel.: 235 302 111, mobil: 775 241 515
E-mail: vcasna.intervence@nautis.cz

Dobrá praxe: Příběh klientské rodiny Štědroňových



30

Podpořený projekt „rozvoj moderních metod včasné intervence u dětí s poruchami autistického spektra“

Cílem projektu bylo zvýšit dostupnost služeb rané péče pro rodiny s dětmi s autismem v Praze, ve Středočeském 
a Ústeckém kraji, posílit kapacitu půjčovny odborných pomůcek a rozšířit ji o moderní pomůcky pro rozvoj 
senzomotorických dovedností a v této oblasti proškolit pracovníky včasné intervence NAUTIS, posílit kompetence 
rodičů pečujících o dítě s autismem a zapojit se do práce sítě odborníků z celé ČR s cílem rozšířit zkušenosti NAUTIS 
do dalších regionů. 

Nedílnou součástí – a do značné míry pro poradce i rodiny výjimečnou příležitostí – jsou pobytové akce včasné 
intervence NAUTIS. Pobyty pořádáme pravidelně, dle možností dvakrát až čtyřikrát ročně, přičemž každého pobytu 
se účastní minimálně šest rodin. Rodinám nabízíme několik modulů pobytů, které se liší délkou konání i zaměřením. 
Některé jsou věnovány víc přímé práci s dětmi, jiné jsou zaměřeny komplexněji na různé aktivity dětí i rodičů. 

V roce 2015 jsme uskutečnili následující typy pobytů:

•  Týdenní pobyt komplexně zaměřený na rozvoj dítěte i aktivity pro rodiče
•  Týdenní pobyt se zaměřením na využití metody video modelingu
•  Víkendový pobyt se zaměřením na rozvoj komunikace u nemluvících dětí s poruchou autistického spektra

Radek se narodil v srpnu 2009. Jeho rodiče postupně začali 
pociťovat bezmoc při výchově, opakovaně naráželi na 
vzájemné neporozumění se synem, nevěděli si rady.  
Na středisko včasné intervence NAUTIS se obrátili ihned poté, 
co byl jejich synovi na podzim 2013 diagnostikován dětský 
autismus středně funkční, v sociálním kontaktu pasivní typ.

Nejvýraznější potíže Rádi v době diagnostiky jsou pro 
diagnostikovaný dětský autismus často typické. Chlapec 
neprojevoval zájem o sociální kontakt s lidmi, akceptoval ho 
krátce jen s rodiči. Nemluvil, jen vokalizoval, prostředky neverbální komunikace využíval v omezené míře. Výrazné 
potíže představovala snížená adaptabilita, ritualizované chování, obtížná odklonitelnost od předmětů zájmů, neochota 
při plnění pokynů, s čímž se pojily časté afekty. Při hře převládala manipulace s autíčky, řazení předmětů, pozorování 
předmětů zblízka. Hrál si sám, druhé děti při hře nevyhledával. U Rádi byly přítomny také silnější stránky, především 
abstraktně vizuální myšlení a mechanická paměť. 

Rodina využila celý komplex služeb rané péče. První návštěva pracovníka rané péče přímo v místě bydliště proběhla 
ihned po stanovení diagnózy. Na vstupní konzultaci byla stanovena základní doporučení se zaměřením na rozvoj 
komunikace chlapce. Následující měsíc rodina absolvovala komplexní terapeutický pobyt, na kterém se podařilo 
nastavit základy vhodných vzdělávacích postupů. Rodina dostala přiřazeného svého poradce včasné intervence  
a pravidelně využívá jeho konzultace – zpočátku cca 1x měsíčně, později s nižší frekvencí. Na schůzkách je pravidelně 
aktualizován krátkodobý plán rozvoje chlapce do domácího prostředí. 

Následovala přihláška na individuální práci s dítětem ve středisku rané péče, které rodina začala využívat od února 
2014. Nácviky jsou zaměřené na komplexní rozvoj dítěte, především s důrazem na komunikační terapii, rozvoj 
pracovního chování a oblasti hry. Současně byly zařazeny opakované konzultace v mateřské škole, do které chlapec 
dochází. S pedagogy jsme konzultovali aplikaci metod strukturovaného učení v MŠ, možnosti zapojení Rádi do 
společných aktivit a doporučení vhodných úkolů pro další rozvoj jeho schopností.

Při stanovování rozvojového plánu jsme vždy vycházeli z profilu schopností chlapce a současně ze zakázek rodičů. 
Zaměřovali jsme se především na několik klíčových oblastí – rozvoj komunikace v oblasti porozumění i vyjadřovacích 

Reference od rodičů ze závěrečných hodnocení pobytů:

  „Jsme moc rádi, že jsme mohli jet. Program byl intenzivní a ze zkušeností budeme čerpat další měsíce.  
Věřím, že nás posunou dále.“

  „Velice děkuji za pomoc a energii nám věnovanou, věříme, že nám velmi pomůže v našem rodinném životě.“
  „Chtěl bych moc poděkovat za možnost účastnit se tohoto programu, je to úžasná inspirace a pro syna posun  

o obrovský kus dál.“
  „Už víme, že pomocí vhodných videonahrávek se nám podaří našemu dítěti vysvětlit a naučit téměř vše. 

Můžeme zapojit i mladšího sourozence a to je fajn.“

Dobrá praxe: Příběh radka



31

schopností (s podporou výměnného obrázkového systému, později s připojením řeči), zlepšení adaptability 
(zabezpečení předvídatelnosti činností, rozvoj pracovního chování na základě principů strukturovaného učení, práce  
s motivací) a rozvoj hry.

Za dobu spolupráce Ráďa udělal významné pokroky, které se pozitivně projevují jak v jednotlivých vývojových 
oblastech chlapce, tak i ve zlepšení vzájemného fungování Rádi a jeho rodičů. Dnes se zvládne výrazně účinněji 
domluvit, sdělit svá přání a potřeby verbálně i komunikačními obrázky. Rodiče mu dokáží srozumitelně vysvětlovat,  
co ho čeká a co po něm chtějí. Výrazně ubylo afektů, chlapec zvládá mnoho situací, které pro něj v minulosti byly 
velmi obtížné a neřešitelné.

EDA cz, z.ú.

EDA cz poskytuje ranou péči již  
26 let. Klientem je rodina pečující  
o dítě se zrakovým či 
kombinovaným postižením od 

narození do sedmi let věku. Minimálně 75 % služeb je 
poskytováno terénní formou přímo v rodinách. 
Působnost: Hl. m. Praha, Středočeský, Pardubický  
a Ústecký kraj (kromě okresů Děčín, Varnsdorf a Rumburk).

Posláním služby rané péče je poskytovat odborné služby, 
podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se 
zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje  
v raném věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech 
každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo 
zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném 
prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně 
využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Provozujeme také jedinečnou celorepublikovou krizovou 
telefonickou a chatovou linku EDA 800 40 50 60. linka EDA je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, 
odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením.  
Od roku 2015 je otevřeno Speciálně pedagogické centrum, které navštěvují děti, žáci a studenti od 3 do 26 let věku 
se zrakovým a kombinovaným postižením.

Jsme držitelem značky SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace a získali jsme ocenění Neziskovka roku 2015.

kontakt:
EDA cz, z. ú.
Trojická 2/387
128 00 Praha 2
Tel.: 224 826 860, 724 400 820
E-mail: info@eda.cz
Web: www.eda.cz

Podpořený projekt „Včasná pomoc dětem se zrakovým 
a kombinovaným postižením“

Cílem projektu bylo poskytnout dětem se zrakovým  
a kombinovaným postižením možnost vyrůstat  
v přirozeném prostředí rodiny a předejít tak umístění 
dětí do ústavní péče prostřednictvím posílení kapacity 
služby v Praze a Ústeckém kraji. Dalším cílem bylo 
zvýšit odbornost poradkyň rané péče poskytnutím 
akreditovaných vzdělávacích kurzů, aby služba rané péče 
byla co nejvíce komplexní.

Díky projektu jsme se zavázali poskytnout terénní služby rané péče (konzultace v domácím prostředí) nejméně  
70 rodinám a uskutečnit více než 150 ambulantních konzultací – posouzení zrakových funkcí, rozvoj zrakového 
vnímání, podpora pohybového vývoje dítěte.
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Martin se narodil jako donošený, z porodnice byl propuštěn bez 
jakéhokoli podezření na postižení. Ve třech měsících jeho věku si rodiče 
všimli, že Martin očima nefixuje. Lékařka chlapce odeslala na podrobné 
vyšetření, kde byl zjištěn špatný vývoj zrakových drah a konstatováno, 
že dítě má zbytky zraku. Rodina nás kontaktovala v osmi měsících věku 
Martina. Na první konzultaci byla doma maminka, byla velmi otevřená, 
několikrát se rozplakala. Sdělovala, že manžel nese situaci těžce  
a komunikace na téma „diagnóza, lékaři, zrak“ je tabu. Na vstupní 
jednání do rané péče EDA pak přijeli oba rodiče.

Rodina se v počátcích upínala k možnostem stimulace zraku, funkční 
posouzení chlapcova vidění však přítomnost zbytků zraku neprokázalo. Tatínek se většiny konzultací zúčastňoval, 
používal však velmi vyhýbavou terminologii pro opis toho, kvůli čemu se uskutečňují. Jedinou výjimkou byly úvahy  
o možnostech operace neboli, jak říkal, „spravení nervů“. Stále ho zajímalo, jak na tom Martin je, zatímco pro 
maminku začalo být důležité, co se s ním má v jeho situaci dělat, jak mu pomáhat ve vývoji.

Ve třech letech věku se Martinovi narodila sestřička a tatínek rozhodl, že 
Martin půjde od dalšího školního roku do speciální MŠ, která je asi půl 
hodiny od bydliště rodiny. Poradkyně nabídla zprostředkovat návštěvu 
ve třídě s nevidomým prvňáčkem se stejnou diagnózou, jakou má Martin. 
Zúčastnila se celá Martinova rodina, poradkyně, školní třída se začleněným 
nevidomým chlapcem, jeho učitelka, asistentka a maminka. Rodiče viděli 
hodinu matematiky a pak delší dobu diskutovali se zúčastněnými. Všechny 
paní učitelky se po možnosti Martina pozorovat shodly, že Martin se ještě 
s jistotou neorientuje ani v rodinných vztazích po narození sestry a že je 
nejistý v cizím prostředí. Nakonec nejdůležitější pro konečné rozhodnutí 
rodičů pro odklad nástupu do MŠ byla sdělená zkušenost maminky 
nevidomého chlapce. 

K nástupu Martina do MŠ by mělo dojít až po čtvrtém roce věku a po plánovaném přestěhování, společně byla 
vypracována zpráva o rané péči s doporučeními pro MŠ a dány kontakty na poradenská zařízení v místě nového 
bydliště. Těsně po ukončení péče se rodina ještě ozvala s požadavkem případného zprostředkování kontaktu na 
dospělého nevidomého v okolí nového bydliště; podařilo se získat kontakt na mladou nevidomou dívku, která byla 
ochotna se s rodinou sejít. Rodiče zpětně vyjádřili s rozhovorem spokojenost, navíc měli možnost získat představu  
o podmínkách nutných k tomu, aby nevidomý mohl využívat služeb vodícího psa.

Služba rané péče probíhala tak, aby respektovala postupné změny zakázky rodičů, v určitých fázích případně i jejich 
různost u každého z nich. Poradce udělal vše pro to, aby rodina měla dostatek informací o možnostech další cesty 
dítěte, ale jako zásadní se ukázalo to, že rodiče měli možnost hovořit jak s dalšími rodiči, tak se samotnými dospělými 
nevidomými. Tato setkání proběhla přirozeným způsobem a v době, kdy rodiče na ně byli připraveni. Bez ohledu na 
to, že v tuto chvíli rodina ještě nemá pro dítě zajištěnu běžnou mateřskou školu a bude to řešit až po přestěhování, je 
proces společenské integrace rodiny i dítěte dobře nastartován.

STŘEDISKO ROSA, z.s.

Středisko ROSA bylo založeno v roce 1992 
s původním záměrem pomáhat dětem, 
které se vracely z dětských domovů zpět 
do domácí péče. V roce 1993 byla zahájena 
práce s rodinami s dětmi se zdravotním 
postižením. V následujících letech se spektrum 
poskytovaných služeb nadále rozrůstalo. 

Cílem Střediska rOSA je pomáhat snižovat vlivy, které 
nastaly z důvodu různých handicapů (zdravotního, etnického, 
sociálního, rodinného) a které negativně působí na vývoj 
dítěte a rodiny. Nabízíme také preventivní aktivity, které 
napomáhají optimálnímu rozvoji dítěte a rozvoji výchovných 
dovedností rodičů.

Dobrá praxe: Příběh Martina



33

Dobrá praxe Střediska ROSA spočívá v komplexním způsobu 
pomoci. Klientům nabízíme individuální i skupinové služby, 
setkáváme se s nimi v jejich domácím prostředí, v našem zařízení 
i na psychorelaxačních pobytech. Dalším důležitým faktem je, že 
Středisko rOSA po sedmých narozeninách dítěte, kdy končí 
raná péče, s rodinou neukončuje kontakt, ale nabízí navazující 
služby.

Středisko ROSA je pověřeno sociálně právní ochranou dětí, 
spolupracujeme s odděleními sociálně právní ochrany dětí  
a Okresním soudem v Kladně. Rodinám nabízíme tyto programy: 
Rodinné poradenské centrum, Program pro rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením, Program pro rodiny se sociálním a etnickým 
hendikepem a Program pro pěstounské rodiny.

kontakt:
Středisko rOSA, z. s. 
Římská 2846, Kladno – Rozdělov, 272 04
Tel.: 312 267 917, 312 262 121
E-mail: info@spod.cz
Web: www.spod.cz

Podpořený projekt „rozvoj rané péče na kladensku“

Projekt rozvíjí služby rané péče (poskytované ve Středisku ROSA od roku 1992) a zaměřuje se na zvýšení 
kapacity naší terénní služby, která se odehrává v domácím prostředí dětí. Předchází se tak problémům 
s adaptací dítěte na nové prostředí a problémům při cestování za odborníky, které mohou dětem se závažným 
handicapem někdy zcela znemožňovat využívání ambulantních služeb. Služba je tak dostupná rodinám, které bydlí 
v oblastech se špatnou dopravní infrastrukturou, sociálně slabším rodinám, které nemají vlastní automobil, apod.

Součástí projektu jsou také vzdělávací semináře pro rodiče. Rodiče dětí s handicapem se velmi aktivně zajímají o to, 
jak nejlépe svým dětem pomoci, chtějí co nejlépe porozumět příčinám handicapu, zajímají se o nové postupy, které 
by mohly být pro jejich děti užitečné, o to, jaká škola bude v budoucnosti jejich dítěti nejlépe vyhovovat, atd. Proto jim 
projekt umožnuje setkání s odborníky z různých oblastí.

Nezbytným prvkem rané péče je spolupráce odborníků, kteří přispívají k rozvoji dítěte a jejichž komplexní 
pomoc ve svém důsledku zmírňuje dopad handicapu na život dítěte a rodiny. Jedná se o pediatry, fyzioterapeuty, 
logopedy, odborné lékaře, pracovníky kolektivních zařízení pro děti s handicapem. Prvním krokem je jejich 
informovanost o tom, kam si mohou klienti dojít pro další pomoc a podporu. Proto je součástí projektu také informační 
kampaň pro odborníky a jejich vzájemné setkání.

Dále se projekt zaměřuje na podporu profesionálů, kteří se v naší organizaci rodinám věnují.

Projekt takto komplexním způsobem pomáhá Středisku ROSA rozšířit a zlepšit služby pro 60 dětí.

Do naší psychologické poradny přišla maminka s tříletým 
chlapcem s obavami, že se syn nechová jako ostatní děti, 
nemluví, málo jí, je často vzteklý, neklidný. Pro maminku  
je obtížné vykonávat běžné činnosti v domácnosti, protože 
chlapec vyžaduje neustále pozornost. Kvůli vzteku  
a afektivním záchvatům v novém prostředí je velmi náročné 
a někdy až nemožné chodit s ním na procházky, na nákupy 
apod.
Již první vyšetření ukázalo na možnost poruchy autistického 
spektra. Maminka v počátku naší spolupráce neměla 
konkrétní představu, co tato diagnóza znamená, jaký vývoj  
u chlapce lze v budoucnosti předpokládat.

Dobrá praxe: Příběh Vítka
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Rodině jsme nabídli naše služby rané péče. Maminka naši 
nabídku uvítala. Bylo pro ni velmi důležité, že poskytujeme 
terénní službu. Bydlí ve 30 km vzdálené vesnici, rodina 
nevlastní auto, spojení hromadnou dopravou je velmi časově 
náročné a kvůli silným afektům není Vítek tohoto způsobu 
cestování schopen. Brzy po první návštěvě v našem zařízení 
rodinu začala navštěvovat naše terénní pracovnice. 

Pro maminku byla velmi pozitivní zkušenost, že se pracovnici 
podařilo navázat s chlapečkem, který komunikaci zpravidla 
odmítá, kontakt. Chlapec byl již během druhé návštěvy 
ochoten, i když krátkodobě, spolupracovat při práci  
s modelínou, malovat temperami, zkoušel stříhat. Terénní 
pracovnice ve spolupráci s matkou a dalšími odborníky 
vypracovala individuální plán rozvoje dítěte. Velmi důležité 
bylo pro maminku vidět, že je chlapec s dopomocí schopen 
běžných dětských činností – doposud se věnoval hlavně 
svým rituálům a stereotypním aktivitám. Konzultantka také 
mamince pomáhá najít postupy jak se vypořádat se situacemi, které jsou pro syna náročné, někdy se zdá až nemožné 
je zvládnout (stříhání vlasů, nehtů, chození na nočník). Návštěv se začala účastnit také babička chlapce. Dříve se bála 
starat se o vnuka, který se pro ni chová nepochopitelně. Po rozhovorech s naší pracovnicí se odvážila vzít si ho na 
několik hodin na starost. To je velkým přínosem pro maminku, která je neustálou péčí o syna přetížená.

Rodinu jsme odkázali na další odborníky – dětského psychiatra a školské poradenské zařízení, které pomůže se 
zařazením do mateřské školy s asistentem. S rodinou budeme nadále pracovat, protože cesta k vyrovnání se s takto 
závažným psychickým handicapem dítěte je dlouhá. Jsme velmi rádi, že můžeme rodinu dlouhodobě podporovat. 


